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Stichting Club Guy & Roni

Bloemstraat 38 | 9712 LE Groningen
Postbus 1520 | 9701 BM Groningen
Telefoon 050 588 54 40
Email info@clubguyandroni.nl
Website www.clubguyandroni.nl
KvK 02078752
ANBI anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/kunsten-92/club-guy-roni/

1. INLEIDING
Met ingang van 2021 valt Club Guy & Roni naast het Noord Nederlands 
Toneel ook binnen de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS), 
waardoor ons interdisciplinaire samenwerkingsverband NITE nu heel mooi 
in balans is. Met een ‘danspoot’ die even sterk is als de ‘theaterpoot’ 
hebben we een nog steviger fundament voor onze artistieke ambities, 
internationalisering, educatie en talentontwikkeling. In dit geïntegreerde 
NITE-jaarverslag beschrijven we zowel de individuele als gezamenlijke 
activiteiten in 2021.

Covid-19 speelde wederom een hoofdrol in 2021. Dit heeft flink 
de rem gezet op onze plannen. Uiteindelijk konden we alleen in de 
maanden september, oktober en november ons publiek zonder al te 
veel belemmeringen gastvrij ontvangen in het theater. Het jaar begon 
daarom met een aantal afgelastingen; de herneming van Monte Verità van 
regisseur Eline Arbo, ging niet door, evenmin als de Kale Zangeres (Liliane 
Brakema), De Poolse Bruid (Lies van de Wiel) en Bitch, I’m a Goddess 
(Guy Weizman + Staatstheater Hannover). Ook werd de festivalweek 
NITE@ITA gecanceld en werd de dansproductie Fortune, i.s.m. Navdhara 
Indian Dance Theatre, een jaar opgeschoven.
 
Intussen richtten we afgelopen winter en voorjaar onze energie vol op het 
NITE Hotel, ons digitale interactieve theater dat in 2020 was ontwikkeld. 
De hele maand februari was de theaterfilm van Oom Wanja (Liliane 
Brakema) on demand te bezoeken. Maart stond in zijn geheel in het teken 
van OPEN NITES, waarin we nieuwe makers de kans gaven om hun 
digitale werk te vertonen. Ook maakten we zelf een groot aantal online 
producties voor het experimentele concept NITE Delivery; een achtweeks 
abonnement op online voorstellingen gecombineerd met kunst in je 
brievenbus. Swan Lake – The Game, de digitale, interactieve versie van 
Swan Lake (2020) heeft in 2021 op vele digitale internationale festivals 
gedraaid. De live-uitvoering is ook eenmalig te zien geweest in Italië 
tijdens Festival Bolzano Danza.
 
Noem het achteraf naïef, maar we waren er eigenlijk vanuit gegaan dat 
we in de loop van het jaar, met het stijgen van de vaccinatiegraad, niet 
meer geconfronteerd zouden worden met de sluiting van theaters. Met dat 
idee hadden we ingezet op drie grote tournees aan het eind van het jaar; 
Freedom, Before/After en Zinderella. De maatregelen die in november 
werden afgekondigd en de volledige lockdown in december hadden we 
niet (willen) zien aankomen en betekenden een aanzienlijke domper.
 
Dansvoorstelling Freedom is gebaseerd op het verhaal en de tekst van 
Mohamedou Ould Slahi, ex-gedetineerde van Guantánamo Bay en 
inmiddels als artist/writer in residence verbonden aan NITE. Op 16 oktober 
beleefde de voorstelling een zeer succesvolle première. De tour kwam 
bijzonder goed op gang, met veel publieke belangstelling, maar moest 
helaas vroegtijdig worden gestopt. Na zes maanden overleg met de IND 
is het in december 2021 wel gelukt om een gecombineerde verblijf- en 
werkvergunning te krijgen voor Ould Slahi als writer in residence, waarmee 
de Nederlandse Staat als eerste land ter wereld zijn nek uitsteekt. Voor 
Mohamedou Ould Slahi zelf was dit moment zijn grootste moment van 
vrijheid sinds zijn vrijlating uit Guantanamo Bay. Hij voelt zich nu een 
vrij man.
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Op 30 oktober vond de uitgestelde première van Before/After plaats. 
De technisch hoogstaande voorstelling die anderhalf jaar eerder zo 
dramatisch op het laatste moment was geannuleerd en in de tussentijd 
op vele manieren aan betekenis had gewonnen, zag alsnog het 
levenslicht. Helaas werd ook deze tour gecanceld na een paar tournee 
voorstellingen. Het is een hard gelag dat zo’n indrukwekkende productie 
met zoveel mensen voor een tweede maal in de kiem is gesmoord door 
de pandemie.
 
De eerste NITE-‘familievoorstelling’ Zinderella i.s.m. met Maas theater en 
dans, onder regie van Moniek Merkx, zou in de kerstperiode in première 
gaan. Ook daar ging dus een streep door. De regisseur, de cast en de 
crew lieten zich niet uit het veld slaan en gingen gewoon keihard door 
met repeteren, om in 2022 alsnog op tournee te kunnen gaan. 
 
Al met al was het een jaar van experimenteren, hard werken en laveren 
tussen hoop en teleurstelling, maar ook een jaar met onverwachte 
hoogtepunten en bijzondere momenten. Vernoemenswaardig is Club 
Guy & Roni Invites, waarbij choreografen Dunja Jocic en Kwame Asafo-
Adjei waren uitgenodigd om nieuw werk te maken en bij een groter 
publiek onder de aandacht te brengen. En in september hadden we een 
dubbel feestje op het Nederlands Theater Festival. Lotte Dunselman was 
genomineerd voor de Theo d’Or voor haar rol in De Poolse Bruid (ze won 
helaas niet) en Guy Weizman mocht het seizoen openen met de Staat 
van het Theater, waarin hij een ode bracht aan het narratief van twijfel.

“Narratieven maken onze wereld maar 
ze zijn, net als wij, de vertellers, gebaat 
bij verandering. Ze zijn weifelachtig en 
inconsequent. Theater is als kunstvorm 
het beste bewijs dat narratieven slechts 
tijdelijk zijn, fluïde en kneedbaar. Sterker 
nog: theater is een oefening in leven. 
Het is een speelse manier om onze 
perceptie van een verhaal te vormen en 
te hervormen. Net als klei. Theater is een 
speelse oefening om niet vast te houden 
aan de waarheid.”

“Ik voel me gevangen in het huidige, 
politiek-correcte klimaat, waarin niemand 
meer iets durft te zeggen. Kunst is geen 
plek voor politieke correctheid. We 
kunnen ons niet laten leiden door angst en 
uitspraken inslikken omdat deze anderen 
in de weg zitten of niet bevallen.”
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2. ARTISTIEKE  
REFLECTIE 

Het eerste jaar van de nieuwe kunstenplanperiode 2021/2024 was een 
jaar waarop de pandemie opnieuw een grote stempel heeft gedrukt. 
Met voorstellingen die niet doorgingen, op het laatste moment werden 
geannuleerd of halverwege de tour moesten worden afgebroken. Het 
was een jaar van onzekerheid en teleurstelling, maar ook een jaar 
met kansen en mogelijkheden en een aantal onbetwiste artistieke 
hoogtepunten. Het was ook het eerste jaar waarin Club Guy & Roni 
naast het Noord Nederlands Toneel ook de BIS-status heeft, waardoor 
we ons samen, als NITE, nog steviger en nadrukkelijker kunnen 
profileren als interdisciplinair, innovatief, inclusief en internationaal 
gezelschap. (De vier I’s, zoals we onze speerpunten hebben 
geformuleerd in het kunstenplan.)

Op het gebied van innovatie heeft de pandemie ons eigenlijk wel een 
handje geholpen. Want wanneer het publiek niet of nauwelijks naar het 
theater kan, moet je als gezelschap creatief zijn. Plannen die al een tijd 
op de plank lagen kwamen door de ongewone omstandigheden ineens 
in een stroomversnelling; in 2020 ontwikkelden we het NITE Hotel, 
een digitale, interactieve 3D omgeving voor online theaterbezoek. In 
2021 hebben we het verder uitgebouwd en opnieuw dankbaar gebruik 
gemaakt van alle mogelijkheden die het platform bood. Een groot 
succes was OPEN NITES, waarin we vijf nieuwe makers de kans hebben 
gegeven om nieuw werk te maken voor het NITE Hotel. De hele maand 
maart was hun werk te zien, on demand, 24/7. Een van de producties 
was Motel van fotograaf en filmmaker Robin de Puy, die zelf in een hotel 
opgroeide en voor haar verhalen uit eigen verleden put. Heel bijzonder 
ook was de performance Celestial Space, waarin een safe space wordt 
gecreëerd voor zwarte vrouwen, waarin ze zich nu eens niet voelen 
alsof ze te gast zijn in andermans narratief, maar in een ruimte waar zij 
bepalen en maken, en waar anderen te gast zijn. 

Helemaal aan het begin van het jaar werd in het NITE Hotel de 
theaterfilm Oom Wanja vertoond (die daarna uitgezonden werd door de 
NPO), in het voorjaar en zomer was het de thuisbasis van NITE Delivery; 
een 8-weeks abonnement op online voorstellingen, gecombineerd 
met fysieke kunstwerken en post van de makers in je brievenbus. 
Tijdens het Theaterfestival fungeerde het als decor van het NITE-
symposium ‘Digitale initiatieven in de kunsten; reflecteren, leren en 
vooruitkijken’ en in het najaar bood het ruimte aan Borderless NITES, 
het contextprogramma rondom de dansvoorstelling Freedom, dat we 
organiseerden samen met de Balie in Amsterdam. Al met al is het NITE 
Hotel niet meer weg te denken als aanvulling op onze voorstellingen en 
live-activiteiten. 

Omdat digitaal locatie-onafhankelijk is, kunnen we met het NITE Hotel 
ineens een wereldwijd publiek bereiken en ons ook op die manier 
internationaal profileren. Ook hebben we ‘analoog’ het afgelopen jaar 
weer internationaal flink aan de weg getimmerd, met - voor zover Covid 
het toeliet – samenwerkingen over de grens; met Schauspiel Hannover, 
het Indiase Navdhara Indian Dance Theatre en de KVS in Brussel en met 

“OPEN NITES is opnieuw het bewijs dat het 
NITE HOTEL een van de spannendste nieuwe 
ontwikkelingen is die de podiumkunsten tijdens 
de coronacrisis hebben voortgebracht, een 
gevarieerd buffet voor zowel de leek als de 
fijnproever.” – NRC
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onze writer in residence Mohamedou Ould Slahi uit Mauritanië. Onze 
producties zijn wereldwijd op vele online festivals te zien geweest en 
ook trekken we met onze ‘language no problem’- aanpak steeds meer 
internationaal publiek in Nederland. 

Inclusie is misschien wel onze belangrijkste pijler in de huidige 
gepolariseerde wereld. Theater is bij uitstek geschikt om het perspectief 
van de ander invoelbaar maken. Doordat ons ensemble en de makers 
die aangesloten zijn bij NITE zo divers zijn, zijn de verhalen en de 
karakters op het toneel dat ook en trekken daardoor ook weer een 
diverser publiek aan. Onze deuren staan wagenwijd open voor iedereen 
en we zoeken proactief mensen en hun verschillen op. Ons ‘platform 
voor nieuwkomers’ Bab Ad-daar betrekt mensen van andere culturen, 
De Wijk De Wereld richt zich op doelgroepen die niet vanzelfsprekend 
toegang voelen tot het theater. En met de voorstelling Zinderella hebben 
we ons voor het eerst ook op kinderen in de basisschoolleeftijd gericht.

NNT RAW
MAISON the FAUX en regisseur Mart van Berckel volgen de komende 
vier jaar het talentontwikkelingstraject RAW, waarin makers door 
middel van onderzoek en experiment hun kunstenaarschap kunnen 
ontwikkelen en begeleid worden naar het werken voor de grote zalen 
van de Nederlandse theaters. MAISON the FAUX maakte afgelopen 
jaar voor NITE Delivery de voorstelling EXIT/EXIST, bestaande uit zeven 
korte video’s waarin animatie, performance art en kostuumontwerp een 
rol spelen. Mart van Berckel maakte de fragmentarische voorstelling 
Seven Last Songs waarin hij op zoek gaat naar de schoonheid van het 
einde. In zeven tableaus, door één acteur uitgevoerd, laat hij een scala 
van mogelijke eindes zien, ‘van een kleinmenselijk afscheid tot een 
allesverwoestende klimaatcatastrofe’. 

POETIC DISASTERS CLUB
Onze young company the Poetic Disasters Club heeft het afgelopen jaar, 
net als het jaar daarvoor, helaas minder kunnen optreden dan normaal door 
de coronacrisis. Maar ondanks alles is de Poetic Disasters Club still going 
strong als proeftuin voor jonge talentvolle makers, dansers en acteurs. 
In lijn met de ontwikkelingen van NITE, werkt de groep jonge performers 
ook steeds meer interdisciplinair en zoeken we gericht naar stagiaires 
die op deze manier willen werken. Wat vooralsnog best een uitdaging is, 
aangezien de verschillende disciplines op opleidingsniveau nog behoorlijk 
gescheiden werelden zijn. Twee leden van de Poetic Disasters Club van 
seizoen 2020/2021, Jésula Toussaint Visser en Rosie Reith, zijn toegetreden 
tot het vaste dansers ensemble Club Guy & Roni. Oud deelnemer Sam 
Corver had in 2021 een rol in de voorstelling Zinderella. 

DE STAAT VAN THEATER
Het Nederlands Theater Festival opent traditiegetrouw ieder jaar met de 
‘Staat van het Theater’. In 2021 jaar werd de Staat uitgesproken door 
Guy Weizman. Hij bracht een ‘Ode aan het Narratief van Twijfel’ die 
zowel een liefdesverklaring aan het theater inhield als een waarschuwing 
voor de cancelcultuur en het huidige politieke klimaat, waarin niemand 
meer iets durft te zeggen.  

“Kunst is geen plek voor politieke correctheid. 
We kunnen ons niet laten leiden door angst en 
uitspraken inslikken omdat deze anderen in de 
weg zitten of niet bevallen.” – GUY WEIZMAN

LEES DE VOLLEDIGE STAAT VAN 
THEATER IN DE BIJLAGE. 
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3. ACTIVITEITEN

PUBLIEKSCIJFERS
De publiekscijfers uit 2021 zijn helaas een fractie van de bezoekerscijfers 
in een regulier jaar. In totaal hebben wij maar drie maanden regulier 
publiek kunnen ontvangen, in de maanden september t/m november 
2021. Dit heeft een zeer grote invloed gehad op onze behaalde 
bezoekerscijfers. Zo is het verschil in publiekscijfers tussen het Noord 
Nederlands Toneel en Club Guy & Roni te wijten aan het gegeven dat 
het Noord Nederlands Toneel later in première ging, waardoor het dit 
najaar minder voorstellingen heeft kunnen presenteren voordat de 
theaters weer gedwongen werden gesloten. Wij zijn de Rijksoverheid 
zeer erkentelijk in de coulance van de prestatienormen en hopen de 
publieksaantallen in de komende jaren weer op te kunnen bouwen naar 
het normale niveau.

Het Noord Nederlands Toneel produceerde in 2021 een totaal van 8 
verschillende live producties, met 45 reguliere voorstellingen en 5.539 
bezoekers. De educatieve en participatieve activiteiten trokken 1.578 
deelnemers en bezoekers.

Club Guy & Roni produceerde in 2021 een totaal van 6 verschillende 
live producties, met 33 reguliere voorstellingen en 7.117 bezoekers. De 
educatieve en participatieve activiteiten trokken 2.444 deelnemers en 
bezoekers.

Online trokken Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel samen 
in totaal 16.136 bezoekers en op televisie betrof het een aantal van 
512.000 kijkers. 

GROTE ZAALVOORSTELLINGEN IN 
HET THEATER

BITCH, I’M A GODDESS (GEANNULEERD)
De voorstelling Bitch I’m a Goddess (a.k.a. Bacchanten), die NITE samen 
met het Staatstheater in Hannover zou maken, is vanwege Covid-19 
geannuleerd. Staatstheater Hannover brengt het stuk in 2022 alsnog op 
de planken in Duitsland, met Guy Weizman als gastregisseur.
 

FREEDOM
Vertrekpunt voor de dansvoorstelling Freedom is het verhaal van 
Mohamedou Ould Slahi, die 14 jaar onterecht gevangen zat in 
Guantánamo Bay, waar hij werd ondervraagd en gemarteld. Al in 2005 
wordt geconstateerd dat er geen bewijs was dat hij misdaden had 
begaan tegen de Verenigde Staten of bondgenoten. In 2009 volgt een 
rechterlijke vrijspraak, toch zit hij daarna nog tot 2016 vast. Hij beschreef 
zijn verhaal in zijn boek Guantánamo Diary dat onlangs werd verfilmd 
als het Golden Globe-winnende The Mauritanian. Ould Slahi pleit als 
schrijver voor een wereld waarin vrijheid een aangeboren recht is en 
vergeving een kernwaarde. Mohamedou schreef de originele tekst voor 
Freedom als ‘writer in residence’ bij NITE, voor het seizoen 2021-2022. 
 

“Wrok en woede zijn zelfdestructieve emoties 
en een zware last om mee te dragen. Ik kwam 
tot het inzicht dat ik mijn ziel van die zware last 
kon bevrijden, door te vergeven.”  
– MOHAMEDOU OULD SLAHI
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Freedom is een aangrijpende in-your-face voorstelling waarbij grenzen 
tussen dans, muziek, decor en instrument vervagen. Samen weten 
zij een meerstemmige narratief te creëren waarbij de maximalistische 
werkwijze van Guy Weizman terugkomt in een associatieve, aangrijpende 
voorstelling die aanzet tot dialoog. De voorstelling ging in première op 16 
oktober. De tournee die daarop volgde is voortijdig afgebroken. Inclusief 
try-outs heeft de voorstelling achttien keer gespeeld. 

BEFORE/AFTER
De voorstelling Before/After is een grootse NITE-productie met dans, 
spel, live muziek, live film en een cast van ruim veertig mensen, onder 
regie van Guy Weizman. Een visueel overdonderende mozaïekvertelling, 
rondom een ‘gewoon’ leven van een ‘gewone’ vrouw, gebaseerd op de 
tekst van de Duitse toneelschrijver Roland Schimmelpfennig. Before/After 
zoomt in op het kleine en alledaagse. De meeste levens zijn helemaal niet 
groots en meeslepend, maar daardoor niet minder interessant. 
 
Eigenlijk zou de voorstelling anderhalf jaar eerder al de theaters ingaan, 
maar op de dag van de eerste try-out, op 11 maart 2020, kwam 
als een mokerslag het bericht dat het openbare leven op slot ging, 
vanwege de uitbraak van Covid-19 in Nederland. De voorstelling is 
als film te zien geweest bij de opening van het NITE Hotel. In 2021 is 
het besluit genomen de voorstelling alsnog op de planken te brengen; 
op 30 oktober 2021 beleefde Before/After een fantastische première. 
Helaas moest de tour vanwege de nieuwe coronamaatregelen worden 
gecanceld. Inclusief try-outs is de voorstelling negen keer vertoond.

ZINDERELLA
Zinderella is de eerste NITE-‘jeugd’-voorstelling, i.s.m. Maas theater en 
dans, geregisseerd door Moniek Merkx. Het is een hedendaags coming 
of age-verhaal, opgehangen aan het bekende sprookje Assepoester. 
Een voorstelling voor pubers en iedereen die ooit puber is geweest. 
Het sprookje loopt als een soort stripverhaal door de voorstelling 
heen. Daarnaast zie je allerlei emotionele lagen, gespeeld door een 
professionele cast van dansers en mimespelers. Zij verbeelden de – 
veelal ingewikkelde – gevoelens van de personages en daarmee van 
jongeren in het algemeen. Dat doen ze met tekst, maar vooral met dans 
en beweging.
 
De première was gepland in de Kerstperiode, maar in november werd al 
duidelijk dat die waarschijnlijk geen doorgang kon vinden vanwege een 
nieuwe lockdown. De regisseur, de cast en de crew lieten zich echter 
niet uit het veld slaan en gingen gewoon keihard door met repeteren, om 
zo gauw de maatregelen het weer zouden toelaten alsnog op tournee te 
kunnen gaan in 2022. 

 
 

“Het is een poging om de rijkdom te laten 
zien van het leven van een ‘simpele’ vrouw – 
ze heeft geen revolutie veroorzaakt, ze heeft 
geen nobelprijs gewonnen, ze heeft gewoon 
haar leven geleid. Een leven dat even rijk is als 
ieder ander leven dat ooit geleefd is. Goed of 
slecht, lang of kort, in de openbaarheid of in 
de schaduw, ieder leven is evenveel waard en 
even interessant. Je kunt levens niet intrinsiek 
wegen. Ieder leven verdient het in gelijke mate 
om gevierd te worden.”  
– GUY WEIZMAN
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ONLINE PRODUCTIES

Toen in 2020 de theaters waren gesloten, openden we het NITE Hotel. 
Het NITE Hotel is het interactieve online platform waar de digitale versie 
van onze voorstellingen kunnen worden bezocht. Een virtuele cross-
over van toneel, dans, muziek, beeldende kunst en video-installatie. 
De digitale wereld, ontworpen door onze artdirector Martijn Halie, 
combineert de sociale en artistieke elementen van ‘offline’ theaters met 
een innovatief, interactief en internationaal platform voor podiumkunsten 
in het digitale tijdperk. Inmiddels is NITE Hotel uitgegroeid tot een 
platform dat we op talloze manieren kunnen inzetten. Voor een nieuw 
publiek is het een laagdrempelige manier gebleken om in aanraking 
te komen met ons gezelschap en het biedt ons de mogelijkheid om 
direct contact te onderhouden met ons publiek. Vooral voor een 
jonge generatie ‘digital natives’ is het NITE Hotel een natuurlijke 
omgeving; we hopen hen in de post-coronatijd ook live in het theater 
kunnen uitnodigen. 

OOM WANJA – THEATERFILM
Omdat de voorstelling in 2020 helaas niet tot nauwelijks het theater in 
kon, maakte regisseur Liliane Brakema samen met cinematograaf Sal 
Kroonenberg een online theaterfilm van haar Oom Wanja, waarin ze 
het klassieke verhaal verbindt aan de klimaatcrisis. Het resultaat is een 
spannende mix die de disciplines overstijgt. De hele maand februari was 
de theaterfilm op ieder gewenst tijdstip te zien op het online podium van 
het NITE Hotel. 

OPEN NITES
Onder het motto: als er een tijd is voor nieuwe verhalen van nieuwe 
makers in nieuwe talen, dan is het nu, bood NITE vijf nieuwe makers 
tijdens OPEN NITES de kans om nieuw werk te maken voor het NITE 
Hotel. Hun werk was de hele maand maart online on demand te ervaren, 
7 dagen per week, 24 uur per dag.

1. MOTEL – ROBIN DE PUY 
Fotograaf/regisseur Robin de Puy die zelf opgroeide in een 
hotel, creëert een virtueel motel zoals je die kent uit speelfilms; 
iedere kamer heeft een eigen verhaal met eigen hoofdpersonen. 
Waar het verblijven in een hotel voor de één een praktische 
reden heeft, heeft het voor de ander te maken met vluchten of 
met verlangen. Wie zijn deze mensen? En wat kunnen hun le-
vensverhalen ons leren? 

2. CELESTIAL SPACE: A MEDITATION  
ON LIBERATION PRACTICES – STEPHANIE AFRIFA 
Stephanie Afrifa is redacteur bij Vogue Nederland en is actief als 
organisator en moderator voor talks over onderwerpen als cul-
tuur, kunst, maatschappelijke vraagstukken en mode. Het is be-
langrijk je ergens thuis te voelen. Voor zwarte vrouwen voelt het 
vaak dat ze te gast zijn in andermans narratief; met de Celestial 
Space wordt een ruimte gecreëerd die helemaal van hen is en 
waar ze zich zonder bijgedachten thuis kunnen voelen. Een pa-
leis waar het veilig is, waar zij bepalen en maken, en waar ande-
ren slechts te gast zijn. 

“Het virtuele NITE 
HOTEL is een van de 
spannendste vondsten 
van de podiumkunsten.”  
– NRC
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3. ODYSSEY – MATEUSZ STANIAK 
Mateusz Staniak is een jonge Poolse regisseur die in Amster-
dam woont en werkt. Hier volgde hij de regie-afdeling van de 
Academie voor Theater en Dans. Mateusz is een experimentele 
regisseur die gefascineerd is door de mogelijkheid om de wer-
kelijkheid opnieuw uit te vinden door middel van verhalen en 
valse identiteiten van de personages. Staniak’s Odyssey is een 
video-omgeving geïnspireerd op reality-tv en onze internetob-
sessie met voyeurisme. De jonge regisseur gebruikt technieken 
die geïnspireerd zijn door sociale media en bewakingsvideo. 
Om zo de gevaren van online-ervaringen bloot te leggen.

4. RAIL RAT – TIM LINDE, LUKE DEANE  
EN JAN HULST 
’s Nachts werkt hij alleen aan de rails van de hogesnelheidslijn. 
Zodat in de ochtend iedereen zorgeloos naar zijn werk kan. 
Maar in het donker en de stilte van de nacht is het moeilijk om je 
eigen leven op de rails te krijgen. Met een bak koffie op en een 
kluit aan ervaring heeft hij goede hoop dat ook vannacht de klus 
weer geklaard is voor de ochtendspits. Of toch niet. Wat doe je 
als de society train op je af dendert en jij ligt “als een rat tussen 
de rails?” Rail Rat is een genadeloze monoloog van Tim Linde 
met muziek van Luke Deane in regie van Jan Hulst. 

5. ALL THAT FOLLOWS. A SYMPHONY  
– MART VAN BERCKEL EN ANGELA HERENDA 
Konijnen, butlers, ondergoed, dans, blindheid, balzalen, dans, 
herinneringen, dans, dans, dans – in een caleidoscoop van 
acht schermen komen verschillende personages, gedachten 
en objecten tot leven. Deze symfonie van schermen is gemaakt 
om de absurditeit, melancholie en eenzaamheid van de huidige 
mensheid te verkennen. Alle beelden zijn in één take opgeno-
men. Mart en Angela maakten eerder samen met de Poetic Di-
sasters Club de performance Carry Jump Catch.  

NITE DELIVERY – “MEER IS MEER.”
Wat konden we, behalve onze voorstellingen online beschikbaar maken, 
nog meer doen om ons publiek te kunnen bedienen nu de theaters dicht 
waren? We bedachten een nieuw en innovatief product: NITE Delivery; 
een 8-weeks abonnement op online voorstellingen in het NITE Hotel, 
gecombineerd met fysieke kunstwerken en briefpost van de makers 
bij je thuisbezorgd. Een hybride opzet waarin de fysieke wereld en de 
online wereld elkaar raakten. De online bezoekersaantallen bleven helaas 
achter bij de verwachtingen, te wijten aan een combinatie van factoren; 
de snelheid waarmee het project gelanceerd is, de abonnementsvorm 
met een hogere prijs dan een reguliere livestream, de online verzadiging 
van het publiek en het ontluikende voorjaar. Desalniettemin betrof het 
een waardevolle artistieke investering; het werk dat is gecreëerd zal nog 
lang in het NITE Hotel blijven terugkomen. 
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NITE DELIVERY-PRODUCTIES:

DRIE GEDICHTEN KLAAGLIEDJES /  
THREE POEMS LAMENTATIONS

Film by Guy Weizman 
Lyrics: Judith Herzberg 
 
LOADING DOCK SESSION

Film by: Slagwerk den Haag

YOU’RE INVITED!

Film by: Adam Peterson 

THREE IS A CROWD

Film by: Veerle Van Overloop 

FLIPPING THE BIRD
By Rik van den Bos & Jaap Scheeren

VIRTUAL TRAVELBROCHURES! / VIRTUELE VAKANTIES! 

Radio play by Luke Deane

DRIE GEDICHTEN DOGS OF MADNESS / 
THREE POEMS DOGS OF MADNESS

Film by Guy Weizman

VERDUREN/ENDURANCE

Een online cursus door Maria van der Zanden. 
Door: Jessie L’Herminez

MAMUSHKA

By Roni Haver

THE PEOPLE LOOK LIKE FLOWERS AT LAST

Film by: Lunatics and Poets

EXIT/EXIST

Performance and visual design by MAISON the FAUX

FOAM

Film by: Mohamed Yusuf Boss

‘EXCUSE ME SIR, I THINK I LOST MY FINGER…’

By MAISON the FAUX & Louise te Poele

DRIE GEDICHTEN LIEFDESLIEDJES / THREE POEMS 
LOVE SONGS

Film by: Guy Weizman 
Text: Judith Herzberg 
 
 

“Amazing and clever how 
image and sound interact, 
and how tree rings evoke a 
Van Gogh. You want to give 
standing ovations for this 
video work.” – NRC
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PRODUCTIES VOOR  
DE KLEINE ZAAL

MONTE VERITÀ (GEANNULEERD)
Wat betekent het vandaag de dag om in iets te geloven? En hoe zet je 
dat idealisme om in daden? Dat vraagt regisseur Eline Arbo zich in haar 
werk regelmatig af. Voor Monte Verità liet ze zich inspireren door de ge-
lijknamige utopische leefgemeenschap. Begin twintigste eeuw vluchtte 
een groep jonge kunstenaars, anarchisten en idealisten naar een kleine 
berg in Zwitserland om daar een alternatieve gemeenschap op te rich-
ten: de Monte Verità (Berg der Waarheid). Het groeide uit tot een toe-
vluchtsoord voor allerhande radicale vernieuwers. Ze vonden elkaar in 
hun gemeenschappelijke overtuiging, maar vonden nooit het compromis 
dat nodig is om iets nieuws te creëren. Dat riep bij regisseur Eline Arbo 
de vraag op: Hoe breng je een paradijs in de praktijk? En moet je radi-
caal zijn om verandering teweeg te brengen? In een speelse, fysieke en 
muzikale voorstelling ontleedt Eline Arbo de poging tot maatschappelijke 
verandering en de valkuilen die achter alle grote ideeën schuil gaan. He-
laas heeft deze voorstelling geen doorgang kunnen vinden.  

DE KALE ZANGERES (GEANNULEERD) 
De nieuwste voorstelling van Liliane Brakema is De Kale Zangeres, 
naar de absurdistische toneeltekst van Eugène Ionesco. Twee Engelse 
echtparen – de ‘Martins’ komen op visite bij de ‘Smiths’ – verliezen 
langzaam maar zeker de grip op de realiteit. Hun onsamenhangende 
dialogen worden steeds krankzinniger, totdat de taal uiteindelijk 
helemaal vastloopt.

In 2016 boog Brakema zich ook al over dit toneelstuk, destijds in het 
kader van een onderzoek naar de integratie van tekst en beweging in 
theater. Het ruwe materiaal dat ze aan het publiek toonde maakte zoveel 
indruk, dat het Noord Nederlands Toneel Brakema heeft gevraagd het 
stuk te hernemen en uit te werken tot een volwaardige voorstelling. De 
cast bestond uit drie acteurs (o.a. Joost Bolt) en twee dansers (Adam 
Peterson en Igor Podsiadly, beiden members van Club Guy & Roni. 
Helaas ging ook deze voorstelling niet door. 

CLUB GUY & RONI INVITES
Als onderdeel van de nieuwe BIS-positie van Club Guy & Roni heeft het 
dansgezelschap twee veelbelovende dansmakers uitgenodigd om werk 
te maken binnen de context van het nieuwe Club Guy & Roni invites. Een 
programma waarmee we als gezelschappen groot (internationaal) talent 
in de spotlights zetten in de vlakke-vloertheaters. Dit vanuit de missie 
van het dansgezelschap om talent te ondersteunen, te begeleiden en 
hen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. De double bill - 
twee voorstellingen op één avond – heeft vier keer kunnen plaatsvinden. 

        THE PREVIOUS OWNER - DUNJA JOCIC 

Dunja Jocic maakte jaren deel uit van het ensemble van Club Guy 
& Roni, maar is inmiddels zelfstandig choreograaf en filmmaker. 
Ze won voor haar werk als choreograaf en danser diverse prijzen. 
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Onlangs ontving ze één van de grootste dansprijzen, namelijk een 
Zwaan (2021) voor haar voorstelling ‘De Panter’. De jury bekroonde 
dit werk van Jocic als ‘meest indrukwekkende dansproductie’. 
In samenwerking met de huisschrijver van het Noord 
Nederlands Toneel, Rik van den Bos, verkent Jocic het idee van 
transhumanisme. In een nabije toekomst wordt de geest van een 
stervende man geüpload in een jong lichaam, wat leidt tot een 
strijd tussen dans en tekst over wie de eigenaar is van het nieuw 
gecreëerde wezen. 
Danser: Kalin Morrow 
Performer on screen: Tom Jansen 
 
LUBECK - KWAME ASAFO-ADJEI 
De Britse choreograaf Kwame Asafo-Adjei combineert in zijn 
werk hedendaagse dans en hip-hop met zijn Ghanese afkomst, 
wat leidt tot een hele eigen, unieke bewegingstaal. Asafo won in 
2019 de unieke XL Production Award van de RIDCC. RIDCC is de 
belangrijkste internationale duetcompetitie voor choreografietalent, 
met als belangrijkste prijs een ruim productiebudget om een 
nieuwe voorstelling mee te maken bij een van de Nederlandse 
dansgezelschappen. Club Guy & Roni begeleidde Asafo bij het 
maken van deze nieuwe productie. De voorstelling gaat in op hoe 
slavernij in onze hedendaagse maatschappij is geëvolueerd.

 
OP LOCATIE

DE POOLSE BRUID  
(VERPLAATST NAAR 2022) -  
NOORD NEDERLANDS TONEEL/TONEEL-
GROEP ECHO
Een Poolse vrouw ontkomt op het Groningse platteland aan haar Ne-
derlandse pooiers. Gewond vlucht ze naar de boerderij van een stugge 
boer. Hij draagt haar naar binnen, geeft haar schone kleren en te eten. 
Ze leren elkaar steeds beter kennen, er ontstaat een band die langzaam 
intiemer wordt. Maar de buitenwereld valt niet eeuwig op afstand te hou-
den en het gevaar kruipt langzaam dichterbij.
 
De Poolse Bruid, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1998, was 
in 2019 te zien in boerderij De Haver in Onderdendam, met Lotte 
Dunselman en Paul van der Laan. De voorstelling was wekenlang 
uitverkocht, kreeg 5 sterren in de NRC, werd geselecteerd voor 
het Nederlands Theater Festival en actrice Lotte Dunselman werd 
genomineerd voor de Theo d’Or voor haar rol. De tekst voor de 
toneelbewerking is van Jibbe Willems, die voor deze tekst is 
genomineerd voor de Nederlands/Vlaamse Toneelschrijfprijs. Hij weet op 
indrukwekkende wijze woorden te geven aan het landschap, de stilte en 
dat wat niet gezegd wordt in de film. De muziek is van Bert Hadders en 
Joost Dijkema. 
 
De herneming in 2021 moest opnieuw worden geannuleerd en is 
doorgeschoven naar 2022.

 “Een imponerende performance, zonder 
opsmuk: je kunt er zo het Hogeland in 
herkennen” – NRC
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OVERIGE PRODUCTIES

NNT RAW
In het kader van het ontwikkelingstraject RAW maakten MAISON the 
FAUX en Regisseur Mart van Berckel de volgende voorstellingen:

EXIT/EXIST – MAISON THE FAUX 

een voorstelling bestaande uit 7 korte video’s waarin animatie, 
performance art en kostuumontwerp een rol spelen, nieuwe manier 
van verhalen vertellen. 

SEVEN LAST SONGS – MART VAN BERCKEL 

In deze voorstelling gaat Mart van Berckel op zoek naar de 
schoonheid van het einde. Zeven tableaus, die door één acteur 
uitgevoerd worden, tonen samen een scala van mogelijke eindes: 
van een kleinmenselijk afscheid tot een allesverwoestende klimaat-
catastrofe. Een voorstelling als een gedicht, dat de zintuigen en de 
fantasie prikkelt.

 
DE WIJK DE WERELD
In 2021 ging De Wijk De Wereld naar Vinkhuizen. Doordat het dit jaar 
vanwege de coronamaatregelen (QR-codes, testen voor toegang) 
te ingewikkeld werd om de presentatie in de Schouwburg te laten 
plaatsvinden, is er gekozen voor een culturele wandeling door de 
wijk zelf. Ondanks de hindernissen is deze editie opnieuw zeer goed 
geslaagd. Er is gedanst met flatbewoners, cultuurbingo gespeeld, 
bekende Groningers hebben voorgelezen aan kinderen en we hebben De 
KIJKdoos (oftwel de ‘cultuurcaravan’) ingezet om mensen te ontmoeten 
en cultuur te laten ervaren (zoals o.a. een mini-Matthäus-Passion).

In juli ging De Wijk De Wereld de provincie in en maakte in 
samenwerking met theater ‘t Kielzog in Hoogezand een voorstelling met 
de bewoners van Foxhol. In 2022 gaat DWDW naar de Oosterparkwijk; 
hiervoor is in 2021 het fundament gelegd.
 

BAB AD-DAAR
Het platform voor nieuwkomers onder leiding van Ahmad Abdulwahab 
is in 2021 nog meer bij NITE betrokken en maakt de komende jaren 
structureel een diversiteitsprogramma bij de NITE-producties. Rondom 
Freedom maakten ze Night of Freedom; een dansprogramma bestaande 
uit een interactief deel met een gesprek over vrijheid en wat je daarvoor 
over hebt, en een afterparty met een dansworkshop. Ook had Bab Ad-
daar een rol bij Freedom Talks, de nagesprekken bij Freedom, om ook 
de culturele verschillen m.b.t. vrijheid te bespreken. De ’picknick met 
Bab Ad-daar’ in het kader van DWDW in Vinkhuizen viel helaas door 
corona in het water. 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 



WHO’S TUPAC (COPRODUCTIE)
De voorstelling Who’s Tupac van de KVS in Brussel, met wie we in 
2020 de succesvolle productie Dear Winnie maakten, gaat over Tupac, 
de legendarische hiphop-ster die ondertussen even lang dood is als 
hij geleefd heeft. Het Noord Nederlands Toneel was betrokken als 
coproducent. 
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4. EDUCATIE EN 
PUBLIEKSWERKING 
‘EDUCATION AS  
A GATEWAY DRUG’
 
Tussen educatie en publiekswerking bestaat veel overlap en ze hebben 
ook grotendeels hetzelfde doel: het verlagen van drempels tot culturele 
organisaties, verbinden met verschillende doelgroepen die eerder 
niet bereikt werden en aansluiting zoeken met wat er speelt in de 
maatschappij. De term publiekswerking is iets breder dan educatie; het 
gaat vaak om langlopende projecten, waarin een inhoudelijke band met 
het publiek wordt opgebouwd en versterkt. Wij gebruiken doorgaans de 
term educatie voor beide activiteiten. Onze activiteiten richten zich op 
uiteenlopende doelgroepen, maar voor een groot deel op jongeren; zij 
zijn uiteindelijk het publiek van de toekomst. 
 

EDUCATIE EN EEN INTERDISCIPLINAIR 
GEZELSCHAP
Onze educationele projecten volgen vrijwel altijd de artistieke 
ontwikkelingen binnen ons gezelschap. We profileren ons al 
jarenlang als interdisciplinair gezelschap, ook op het gebied van 
educatie/publiekswerking. Nu Club Guy & Roni sinds 2021 ook 
een zelfstandig BIS-gezelschap is, hebben we ook de mogelijkheid 
om structureel educatie aan te bieden en kunnen we dit met 1 FTE 
extra nog sterker neerzetten. Charlice Johannes is aangenomen als 
danseducatiemedewerker om samen met René de Haan de NITE-
educatie voort te zetten.
 

AFSTAND VERKLEINEN
Educatie in onze sector gaat met name over herkenning: jongeren 
warm maken voor het verhaal, en ze laten weten dat ze er iets van 
mogen vinden! Dus ook stom. Of lelijk. Of ingewikkeld. Daarom zijn 
nagesprekken met de cast en met jongeren ook heel belangrijk; de 
acteurs van hun voetstuk halen (waar ze zelf ook vaak van genieten) 
helpt om de afstand te verkleinen. Persoonlijk contact zorgt voor 
oprechte belangstelling. 
 

STAGIAIRS
Daar passen wij het educatieteam ook op aan. Wij werken met stagiairs 
van de HBO-opleiding Docent Dans (Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten), Docent Muziek (conservatorium Groningen en ArtEZ 
Enschede) naast de vaste plekken die wij hebben voor studenten 
vanuit de opleiding Docent Theater (NHL/Stenden Leeuwarden en 
ArtEZ Zwolle). Je merkt gelukkig ook dat binnen de opleiding minder in 
hokjes wordt gedacht en men de studenten breder wil gaan opleiden. 
Gezamenlijk gaan wij als interdisciplinaire afdeling aan de slag met de 
thematiek van een voorstelling, wat mooie resultaten oplevert.
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EDUCATIEVE PROJECTEN 2021
 

NITE@SCHOOL
In 2022 gaat NITE het theater naar de middelbare school brengen. Niet 
eenmalig, maar in de vorm van een structurele samenwerking gedurende 
een jaar of langer. We ontmoeten ons ‘publiek van de toekomst’ in 
hun eigen omgeving en laten ze door middel van voorstellingen en 
workshops kennismaken met de kracht en het belang van theater. Dit 
project is in 2021 ontwikkeld en in de steigers gezet. Er is een plan 
gemaakt, er zijn makers gezocht en er is begonnen met repeteren voor 
het eerste deel Ready to Riot, van Karel Hermans, een ‘theatrale gymles’ 
met twee acteurs en vijf dansers van de Poetic Disasters Club. De 
choreografie is in handen van onze nieuwe danseducatiemedewerker 
Charlice Johannes.  
 

EDUCATIEF PROGRAMMA  
RONDOM FREEDOM
Bij de dansvoorstelling Freedom is een ‘physical introduction’ ontwikkeld 
om de tour te vergezellen. Het publiek kreeg de mogelijkheid om een 
uur eerder te komen en een workshop te volgen o.l.v. extra dansers 
van Club Guy & Roni. Ook hebben we veel groepen middelbare 
scholieren en studenten (hbo, mbo) over de vloer gehad in De 
Machinefabriek, die repetities hebben bijgewoond. Met studenten en 
docenten van de docentenopleiding van ArtEZ en de PABO zijn we 
ook naar de voorstelling gaan kijken. Het onderwerp vrijheid leent zich 
uitermate goed voor gesprekken met jongeren. De Freedom Talks, de 
nagesprekken rondom de vraag: ‘Wat is vrijheid voor jou?’ leverden 
mooie momenten op.
 

EDUCATIEF PROGRAMMA RONDOM  
BEFORE/AFTER
Voor het educatieve programma rondom Before/After hebben we 
Kate Hofman aangenomen, een stagiaire van de HKU. Omdat de 
voorstelling een jaar eerder was gepland lag er al een educatief plan 
klaar, gekoppeld aan een theatrale inleiding met de Noorderlingen. 
Kate Hofman heeft het plan naar haar eigen hand gezet en een prachtig 
programma ontwikkeld, dat helaas niet kon worden uitgevoerd omdat 
de voorstelling uiteindelijk opnieuw niet op tournee kon vanwege de 
coronamaatregelen.
 

EDUCATIEF PROGRAMMA  
RONDOM ZINDERELLA
Ook tijdens de repetitieperiode van de jongerenvoorstelling Zinderella 
hebben we veel groepen over de vloer gehad. Voor het eerst ook 
basisschoolleerlingen, waardoor we met deze voorstelling een nieuwe 
doelgroep hebben aangeboord. Merel van den Berge, die eerder als 
stagiair (HKU) was betrokken bij Oom Wanja en ervaring heeft met deze 
jonge doelgroep, heeft het educatief aanbod ontwikkeld en de kinderen 
begeleid.
 

NODIG: 
BEELD 
EDUCATIE
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BEELDENTAAL
Beeldentaal is een project op initiatief van het Zorg Innovatie Forum, 
in samenwerking met Het Houten Huis, het Noord Nederlands Toneel, 
Club Guy & Roni, SPOT Groningen, de Guyotschool voor doven en 
slechthorenden in Haren, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool. 
Het project is bedoeld om cultuurparticipatie toegankelijk te maken 
voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en jongeren en 
jongvolwassenen die doof of slechthorend zijn. NITE is in dit project 
gekoppeld aan leerlingen van de Guyotschool. O.l.v. theatermaker 
Carolien Tiedema hebben de jongeren dialogen gemaakt in gebarentaal, 
rondom de thematiek van de voorstelling Before/After. Naast dove 
en slechthorende jongeren deden ook een groep leerlingen van het 
Praedinius Gymnasium en een groep ouderen mee. Ze hebben elkaar 
ontmoet tijdens het maakproces. Het was de bedoeling dat de dialogen 
in december in het decor van Before/After gepresenteerd zouden 
worden, maar omdat de theaters opnieuw dicht gingen voor publiek, 
heeft dit helaas nog geen doorgang kunnen vinden.

De Guyotschool gaat in 2022 ook meedoen aan Move it!, het 
multidisciplinaire samenwerkingsproject van Club Guy & Roni en het 
Noord Nederlands Orkest i.s.m. voortgezet onderwijs, dat eerdere 
succesvolle edities beleefde in 2011, 2017 en 2019.
 De interactie met dove en slechthorende mensen was ook voor ons 
heel leerzaam. We leerden dat doven niet veel kunnen met boventiteling, 
omdat hun taal wezenlijk anders is en ze veel meer gebaat zijn bij een 
tolk. Dat gebeurt al best veel, er zijn speciale tolken die worden ingezet 
bij theatervoorstellingen en concerten. We hebben in het kader van 
‘language no problem’ besloten om in de toekomst voorstellingen ook 
toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden.
 

BAB AD-DAAR
Bab Ad-daar, het (theater)initiatief voor nieuwkomers onder leiding van 
Ahmad Abdulwahab, dat zijn thuisbasis heeft in de Machinefabriek, 
is in 2021 nog meer bij NITE betrokken en maakte structureel een 
diversiteitsprogramma bij de grote voor- en najaarsvoorstellingen. Night 
of Freedom was een dansprogramma bestaande uit een interactief deel 
met een gesprek over vrijheid en wat je ervoor hebt, en een afterparty 
met een dansworkshop. De bezoekers van Night of Freedom kregen 
tevens de kans om de voorstelling Freedom te bezoeken. Ook had Bab 
Ad-daar een rol bij de Freedom Talks, de nagesprekken bij Freedom, 
om ook de culturele verschillen m.b.t. vrijheid te bespreken. Bij de 
voorstelling Witch Hunt, die in maart 2022 in première gaat zal Bab Ad-
daar wederom ook een programma maken, over feminisme.
 

SAMENWERKING MET DE STEEG, DE 
NOORDERLINGEN EN HET JONGE HARTEN 
THEATERFESTIVAL
Binnen ons educatieprogramma blijven we samenwerken met 
jonge spelers en makers. Vlak voor de zomervakantie hebben we 
o.a. een corona-dagboekenproject gedaan: On Hold, naar idee 
van Karin Noeken. Ze had een boek gelezen, Zwanenzang, met 
dagboekfragmenten uit de Tweede Wereldoorlog, van allerlei 
verschillende mensen, van SS-officieren tot ondergedoken Joden. Het 
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inspireerde haar om jongeren dagboekfragmenten te laten insturen 
over hun leven in coronatijd. De fragmenten werden door jonge spelers 
gepresenteerd in een ‘zolderkamer’ in het NITE Hotel.
 

THEATER NA DE DAM
Theater na de Dam, de theatermanifestatie die jaarlijks op de avond van 
de Nationale Dodenherdenking in meer dan 80 verschillende theaters in 
Nederland plaatsvindt, kon in 2021 niet live doorgaan. Voor de digitale 
editie hebben we meerdere filmpjes gemaakt. Bijdragen waren van 
Club Guy & Roni (over Keti Koti), De Noorderlingen (samen met ISK) en 
Jonge. Ook hebben we rondom Theater na de Dam een project gedaan 
in Delfzijl, in samenwerking met het IVAK. We hebben Theatermaker 
en docent bij de Noorderlingen Lies van de Wiel gevraagd om een 
voorstelling te maken. Het werd een theatrale wandeling langs plekken 
waar iets was gebeurd tijdens de oorlog. De wandeling vond plaats op 3, 
4 en 5 mei, onderweg werden scènes gespeeld door jongere n. Ondanks 
de regen, was het een prachtig project. Ook jongeren uit Delfzijl zijn 
uitgenodigd om auditie te doen voor de Noorderlingen.
 

DANCE INDUSTRY TRAINING
In oktober zijn we begonnen met de Dance Industry Training; een 
uitgebreid programma voor jongeren die serieus met dans bezig zijn, 
om zich te ontwikkelen als aankomend professional en aansluiting te 
krijgen met Club Guy & Roni. Alle aspecten van d ten hun expertise op 
verschillende vlakken, van ‘hoe word je zzp’er’, tot acteren (Bram van 
der Heijden). Van de veertig mensen die zich hebben zich aangemeld, 
zijn er twintig geselecteerd. Zij volgen het programma en mogen volgend 
jaar optreden op het Jonge Harten Theaterfestival.
 

2DANCE
Elk seizoen worden er danslessen verzorgd door stagiaires van 
educatie en de Poetic Disasters Club, waar mensen zich individueel 
voor kunnen aanmelden. Daarnaast zijn er dansprojecten gedaan met 
scholen. Het Stadslyceum, dat dans aanbiedt als examenvak, heeft 
een aantal sessies met Charlice gedaan rondom het thema zichtlijnen 
en een voorstelling gemaakt voor publiek dat in een vierkant om het 
podium zit. Leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium hebben een 
dansworkshop gevolgd in een project bij Freedom, waarna ze zelf iets 
gingen maken.
 

EDUCATIE IN HET NITE HOTEL
Het NITE Hotel heeft zich op het gebied van educatie in 2021 heel 
nuttig bewezen. De digitale omgeving leent zich uitermate goed voor 
contextprogramma’s en nagesprekken.
Aan het begin van het jaar hebben we in het NITE Hotel een Oom Wanja-
kamer ingericht met een theatrale inleiding en een podcast, en waren er 
gesprekken met de regisseur bij te wonen. Tijdens de introductieweek 
van De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben we met 
studenten naar Swan Lake gekeken met een voor- en nagesprek met 
de dansers. Ook was het NITE Hotel het decor van Borderless NITES, 
een contextprogramma rondom de voorstelling Freedom, ontwikkeld in 
samenwerking met De Balie, Amsterdam.

NODIG: 
BEELD 
EDUCATIE
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 5. TALENT 
ONTWIKKELING
 
Talentontwikkeling is een kerntaak van het Noord Nederlands Toneel. 
Van meerjarige trajecten met professionele theatermakers tot korte 
projecten met jonge talenten. 

RAW
RAW is een talentontwikkelingstraject, waarin talentvolle makers door 
middel van onderzoek en experiment hun kunstenaarschap kunnen 
ontwikkelen en begeleid worden naar het werken voor de grote zalen 
van de Nederlandse theaters. 

In de periode 2017-2020 werd het traject gevolgd door Liliane 
Brakema en Eline Arbo. Succesvol, in de afronding veel pech door 
corona, waardoor hun afsluitende grote zaalvoorstellingen helemaal of 
gedeeltelijk in het water zijn gevallen. Beide theatermakers blijven als 
gastregisseur betrokken bij NITE. 

Van 2021-2024 doorlopen MAISON the FAUX en regisseur Mart van 
Berckel het RAW-traject. MAISON the FAUX is een creatieve studio 
die zich voordoet als een couture modehuis. Het concept is bedacht 
door Joris Suk en Tessa de Boer. Hun ‘FAUXperiences’ zijn een 
maximalistische esthetische mix van mode, decor, styling en ruimtelijk 
ontwerp. In het RAW traject van NITE zoeken ze de verdieping: waar 
liggen de grenzen tussen mode en theatraliteit, vorm en inhoud?

Mart van Berckel maakt ‘zintuiglijke theatertrips’; poëtische 
totaalcomposities van beeld, licht, beweging, tekst, geluid en muziek. In 
RAW krijgt hij de ruimte om zich als regisseur verder te ontwikkelen. 

CLUB GUY & RONI INVITES
Onder de noemer Club Guy & Roni invites wordt groot (internationaal) 
talent in de spotlights gezet. Club Guy & Roni vraagt dansmakers 
met wie het zich verwant voelt nieuw werk te maken om talent te 
ondersteunen, te begeleiden en hen bij een groter publiek onder de 
aandacht te brengen. In 2021 stonden choreografen Dunja Jocic en 
Kwame Asafo-Adjei centraal.

POETIC DISASTERS CLUB
De Poetic Disasters Club (PDC) is een gezamenlijk initiatief van Club Guy 
& Roni en het Noord Nederlands Toneel. Het is een broedplaats voor 
jonge talentvolle makers én voor jonge talentvolle dansers en acteurs. 
De PDC bestaat uit een internationale en interdisciplinaire cast van 
dansers en acteurs, veelal studenten van toneel- en dansopleidingen. In 
deze proeftuin mogen zij helemaal losgaan in vernieuwende producties. 
Het experiment staat centraal, met een constante focus op onderzoek 
en ontwikkeling. 

JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
JAARVERSLAG 2019 
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STATION NOORD
Het Noord Nederlands Toneel maakt deel uit van het noordelijke 
talentontwikkelingstraject Station Noord (onderdeel van de noordelijke 
samenwerking We the North). Dit is een mooi voorbeeld van 
verregaande samenwerking in noordelijk verband. Station Noord is 
een samenwerkingsverband van vele podiumkunstenorganisaties in 
Noord-Nederland: Tryater, De Noorderlingen, Club Guy & Roni, Grand 
Theatre, Het Houten Huis, Noord Nederlands Orkest, Oerol, Jonge 
Harten Festival, Explore the North, Garage TDI, Loods13, Meeuw Jonge 
Theatermakers, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Noord 
Nederlands Toneel, Oranjewoud Festival, PeerGroup en Welcome to the 
Village.
 
Het project stelt zich ten doel de bijdragen van de deelnemende partners 
op het gebied van talentontwikkeling te versterken door te zoeken naar 
de meerwaarde die ontstaat wanneer partners samenwerken. Voor 
deze makers biedt Station Noord een vrije ruimte om te experimenteren 
en te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de 
gerichte sturing op eindproducties die passen binnen de prestatie-
eisen van ondersteunende partners. Binnen Station Noord kunnen 
echt grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen geïnitieerd 
worden, waarin de behoefte van de maker centraal staat. Daarmee is 
het een van de weinige plekken in Nederland voor talentontwikkeling 
op maat. Bijzonder aan het netwerk is de diversiteit van producerende 
gezelschappen en deelnemende festivals en podia. 
 

EXPERTISEDELING
Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni nemen een centrale 
plaats in de noordelijke culturele keten in. Dat is ook logisch gezien 
de rol die wij spelen op het gebied van talentontwikkeling. Wij delen 
onze expertise ook met andere jonge kunstenaars; makers die daar 
behoefte aan hebben, zullen we altijd inhoudelijk en praktisch adviseren 
op het gebied van interdisciplinair theater maken, productie, marketing 
of dramaturgie. Als de ruimte beschikbaar is, kunnen zij terecht in de 
Machinefabriek. Waar mogelijk coproduceren wij. 

Tot slot hebben beide organisaties in 2021 een totaal van 45 stagiaires 
begeleid (14,7 FTE), waarmee we onze verantwoordelijkheid nemen voor 
de vele studenten in het brede culturele veld die werkervaring zoeken. 
Het betreft een breed scala aan stagiaires op het gebied van marketing, 
productie, techniek, kostuumatelier en uiteraard acteurs, dansers en 
musici. 
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6. PUBLIEK EN 
MARKETING
 

PUBLIEKSBEREIK

Ondanks het feit dat de theaters in 2021 voor het grootste gedeelte 
dicht zijn geweest, zijn NITE, Club Guy & Roni en het Noord Nederlands 
Toneel goed zichtbaar geweest. Zowel bij onze vaste fans als in het 
bereiken van nieuw publiek zijn we ondanks alle tegenslagen geslaagd 
zichtbaar te zijn. Dit is ook te zien aan de bezoekerscijfers van de 
reguliere website (NITE, Club en NNT) als die van het NITE hotel. Zowel 
in 2021 als in 2020 is het aantal mensen dat onze websites bezoekt fors 
gestegen. Na de lancering van het NITE Hotel in 2020 en alle aandacht 
die dat (inter)nationaal trok, hebben we de online traffic in 2021 bijna 
volledig kunnen continueren. Hoewel het aantal mensen dat met NITE 
Delivery de (echt heel) grote doos bestelde bescheiden was vanwege 
het exclusieve karakter van het aanbod, is er veel over gepubliceerd en 
heeft het innovatieve concept veel meer mensen bereikt. Ook met de 
komst van Mohamedou Ould Slahi naar Nederland en de PR-campagne 
om dit voor elkaar te krijgen ontstond wederom veel vrije publiciteit. Guy 
Weizman stond in the picture met zijn Staat van het Theater en het NITE 
hotel is veelvuldig getoond en besproken; als voorbeeld van geslaagde 
innovatie op het gebied van online theater. Het behalen van de top 3 
voor de Dutch Marketing Awards 2021 in de categorie Transformer of 
the Year leverde veel zichtbaarheid op bij een groep mensen die wij 
niet vanzelfsprekend bereiken. In alle categorieën was NITE de enige 
nominatie uit de culturele sector. We verloren van Ajax en behaalden de 
top 3 samen met Auping. 

VOORSTELLINGSCAMPAGNES
De marketingafdeling heeft in 2021 steeds snel en innovatief moeten 
reageren op al de verschillende proposities die door het artistieke team 
bedacht werden voor het publiek. Dit heeft veel flexibiliteit en creativiteit 
gevraagd van het team. Een theaterfilm die een maand lang on demand 
te bekijken is, heeft een campagne met een ander ritme nodig dan een 
tournee van een voorstelling. OPEN NITES in het online theater NITE 
Hotel met veel verschillende makers trok, mede dankzij de campagne 
die erop gericht was om de achterban van de makers te betrekken, maar 
liefst 96% nieuw publiek. NITE Delivery was zo’n innovatief concept 
dat we het publiek betrokken hebben bij de campagne; hoeveel zou je 
betalen voor dit concept? Hoe noemen we dit eigenlijk? De mensen die 
zo stoer waren om de grote BOX (a €150!!) vol kunst te bestellen en 8 
weken lang iedere week nieuw werk te komen bekijken in de digitale 
omgeving, hebben we de kans gegeven om hun bekenden en vrienden 
een FREE Delivery (een week proefkijken) aan te bieden. Het was een 
gigantisch leerzaam avontuur. 

Toen we in het najaar de theaters weer in mochten is de de 
marketingafdeling vol energie gestart met de voorstellingscampagnes, 
waar we zoveel jaren ervaring mee hebben. Deze moesten helaas weer 
te vroeg stopgezet worden, maar de cijfers laten zien dat de campagne 
voor Freedom op weg was om de beste resultaten (in bereik en in 
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bezoekersaantallen) te behalen en dat de tournee de beste tournee van 
Club Guy & Roni ooit te worden. Ook de campagne voor Before/After 
kwam goed op gang. Het is hartverwarmend te merken dat het publiek 
dat we door de jaren heen aan ons hebben gebonden, direct terugkwam 
toen we weer de theaters in konden. 2021 was voor de marketing- en 
communicatieafdeling een jaar van lessen over digitaal cultureel aanbod 
en de campagnes die dat nodig heeft. Met als enige nadeel dat je soms 
gewild had dat je de lessen die je nu geleerd hebt eerder had kunnen 
toepassen. 

MARKETINGSTRATEGIE – EEN JAAR VAN 
LEREN EN INVESTEREN
De kansen van het NITE Hotel voor branding en voor het bouwen van 
een community die herkend werden door de marketeers van de Dutch 
Marketing Award, hebben we met pilots getest. Het NITE hotel kan een 
geweldig instrument zijn om mensen die al kaarten bij ons kopen maar 
die wij niet kennen, omdat ze rechtstreeks bij het theater kopen, aan ons 
te binden. Maar ook om nieuw publiek, jonge mensen die wel cultureel 
geïnteresseerd zijn, die naar arthouse films, debatten, musea of galeries 
gaan, maar (nog) niet naar het theater in aanraking te laten komen met 
NITE. In 2021 hebben we samen met onze vaste developer Martijn Halie 
en externe specialisten veel getest en uitgeprobeerd. Zeer leerzaam en 
met als resultaat dat we eind 2021 gestart zijn aan het bouwen van een 
e-mail automation system dat geïntegreerd is in het NITE hotel. 

AFDELING & BELEID
Een deel van 2021 is de afdeling onderbezet geweest door ziekte en 
vertrek. In de loop van 2021 zijn er goede nieuwe mensen aangetrokken 
waar we een mooie nieuwe structuur mee gebouwd hebben. Er is een 
nieuwe functie van Brand Manager gecreëerd waardoor er nu structureel 
aandacht is voor de lange termijn. We hebben gebouwd aan een vast 
poule van freelancers die kunnen inspringen als campagneleiders. En er 
is een nieuwe online marketing strateeg aangetrokken die de inzet van 
het NITE hotel binnen de marketingstrategie verder uitbouwt. In 2021 
hebben we ook geïnvesteerd in een vaste (parttime) medewerker die zich 
bezighoudt met PR en publiciteit en die geworteld is in Amsterdam. 

We hebben in 2021 flink geïnvesteerd in het efficiënter en preciezer 
maken van de processen op de afdeling. Door te werken in het 
projectmanagement programma Monday is samenwerken met 
wisselende teams veel gemakkelijker. Het is voor iedereen inzichtelijk 
wie wat doet en hoe het ermee staat. Dit systeem is gedurende het jaar 
in gebruik genomen door de gehele organisatie. Ieder project start bij 
ons met de OGSM-methode (Objectives, Goals, Strategies, Measures), 
dat maakt helder waarom we een project doen en wat we ermee willen 
bereiken. 

We hebben vier kern-KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) geformuleerd 
waarop gestuurd wordt. De rest van de cijfers die we bijhouden 
vallen allemaal onder één van die vier kern- KPI’s. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat het voor iedereen gemakkelijk is om te toetsen of een 
inspanning ook bijdraagt aan de doelstellingen. Naast kwantitatieve 
doelstellingen hebben we ook een aantal kwalitatieve doelstellingen 
geformuleerd in het Publieksplan. Het Publieksplan is de vertaling van 

de Kunstenplannen voor 2021-2024 naar marketing en educatiebeleid. 
Zo werken we eraan om van communities naar één grote, diverse NITE-
community te gaan.

We denken vanuit Publiek (dus educatie = ook publiek) en zorgen voor 
koppelingen in de costumer journey vanaf een scholier die met NITE in 
aanraking komt tot aan een reguliere bezoeker die een kaartje koopt 
naar aanleiding van een recensie. Naast de voorstellingscampagnes 
zetten we ook in op branding; het levend houden van het merk. Ook als 
we niet de theaters in konden. Dankzij het NITE hotel is dat goed gelukt. 
We zagen in de korte periodes dat we wel weer konden spelen gelukkig 
ook dat het publiek juist bij onze voorstellingen goed terugkwam. 

CIJFERS – SOCIALS

CLUB - socials 2017 2018 2019 2020 2021

Facebook 5904 6442 7093 7975 8087

Twitter 1351 1363 1378 1405 1389

Instagram 1610 2782 4036 5407 6496

Linkedin 218 353

NNT - socials 2017 2018 2019 2020 2021

Facebook 7126 7495 7996 8609 8034

Twitter 4234 4134 4108 4070 3973

Instagram 1159 2058 2598 3173 3768

Linkedin 924 1044
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CIJFERS – DIGITAAL

NITE / NNT / Club 2019 2020 2021

traffic website (nite, club en NNT) 117.331 195.111 164.020

traffic NITE Hotel 0 34.000 28.326

betaalde bezoekers NITE Hotel 0 1710 2160
  

Bezoekers NITE Hotel

leeftijd % totaal bezoekers

18-24 10,53%

25-34 20,80%

35-44 11,98%

45-54 15,97%

55-64 13,92%

65+ 15,93%

 
* 43,3 % van de bezoekers van het NITE hotel is jonger dan 44 jaar. 
* totaal percentage is niet 100% omdat er ook een deel leeftijd onbekend is.

CIJFERS – VRIJE PUBLICITEIT

Vrije publiciteit #publicaties

Internationaal 8

Landelijk 32

Regionaal 24

Online 11

TV 3

Radio 3
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“OPEN NITES is opnieuw het bewijs dat het 

NITE HOTEL een van de spannendste nieuwe 

ontwikkelingen is die de podiumkunsten tijdens de 

coronacrisis hebben voortgebracht, een gevarieerd 

buffet voor zowel de leek als de fijnproever.” – NRC 

★★★

“Freedom is een donker, razend dansconcert”  

(...) “De choreografie voor negen dansers en 

elf luchtkokers is ronduit indrukwekkend.” 

 – DE VOLKSKRANT OVER FREEDOM ★★★★

Zo wordt Freedom daadwerkelijk de in-

your-face-voorstelling die ons van tevoren 

beloofd was. Hard en meedogenloos. Geen 

lofzang op vrijheid, juist niet. Veel eerder 

wat het betekent om die te verliezen.”

  
 

– THEATERKRANT OVER FREEDOM

“Een voorstelling die zich nadrukkelijk 

mengt in het maatschappelijke debat” 

(...) “een orkaan van visueel geweld” (...) 

“Freedom is theater dat ertoe doet” (...) 

“De dansers worden schijnbaar willoos 

meegesleept op deze hel op aarde. Apo-
calypse Now.”  

– DAGBLAD VAN HET NOORDEN OVER FREEDOM  ★★★★

 “Guy & Roni noemt de voorstelling terecht een 

‘in your face’ aanklacht tegen het beschermen 

van westerse vrijheden, door anderen diezelfde 

vrijheden te ontzeggen. Freedom is niet alleen 

een klap in het gezicht, maar ook een heel harde 

stomp in de maag.” – HET PAROOL

“Agressieve energie en totale krachteloosheid wisselen elkaar 

af” (...) “In ruim een uur schilderen vijf dansers impressies 

van Slahi’s wederwaardigheden. Gruwelijk én prachtig is de 

verbeelding van de desoriëntatie die hij in zijn weerloosheid 

moet hebben gevoeld”  

– 
NRC ★★★

  “In de laatste scène dansen Harold Luya en 

Roni Haver een duet van smart en pijn. Hoe 

liefdevol Luya haar ook probeert op te vangen, 

Haver is hier de ontroostbare moeder. De 

verwijtende blikken die ze de zaal in stuurt 

snijden door de ziel. 
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“Hello Nite, I am Emma from Flow 4 of the night delivery. I 

wanted to write this in the comment boxes, but somehow 

I couldn’t get it to work. Nevertheless I wanted to say 

how amazing and special this whole experience was. I 

just watched the documentary on the making and shutting 

down of before/after which gave me the need to say this. 

It feels like a once in a lifetime present to get to know your 

process and ensemble so closely. To get to know all the 

films the context, but then also the documentary gave that 

more context. This was after the shutting down of before/

after but before the building up of nite delivery. And now 

after night/delivery I will get to go to before/after with the 

context of so many other stories born from Guy’s mind in 

mind. Including a real feeling of the people of the ensemble, 

to have gotten to know them individually as hosts or 

through smack the unwilling was like getting to know 

super stars. And a very special experience. Now I know 

how many Fenixes rose from the ashes of that one Fenix 

and they feel like friends. Thank you for this journey. And 

if everything else fails, you can always make a Netflix for 

art films. Love, Emma” “Bedankt voor deze prachtige acht 

weken. We hebben ervan genoten. Een geweldige vondst 

om dit programma in deze vorm te maken en presenteren. 

Hulde aan alle medewerkers!”

“The Wednesday workouts from 

Harold got me through the first 

lockdown, great to participate again!”

PUBLIEKSREACTIES  
IN HET NITE HOTEL

“Bedankt voor deze prachtige acht 

weken. We hebben ervan genoten. Een 

geweldige vondst om dit programma in 

deze vorm te maken en presenteren. 

Hulde aan alle medewerkers!”

“Na het zien van Dronken mensen 

heb ik nu een groot gevoel van 

melancholie. Ik moet dit eerst een 

tijdje verwerken, geloof ik. Even rust 

nodig.”

“You guys give me FOMO. really 

long for celebrating and being 

together, making art together. 

Hate fomo but love your work!”

“Corona now is a blessing. Thank you for 

transforming your concept of working with 

Schauspiel Hannover on a theatre piece to 

making this film, Guy! Very strong” 

“Mamushka is one of the best online 

performances I’ve ever seen. Roni 

Haver is a legend.”   

“it feels weird to sit in front 

of your laptop and clap, but 

you deserve all the applause. 

BRAVO”

“Net Oom Wanja gezien. Prachtig! De laatste keer 

dat ik in de Stadsschouwburg was, was bij de 

openbare repetitie van acte 3, in september. Wat 

is het een mooie opvoering geworden. Met alle 

herkenbare problemen van deze tijd er in, in een 

tekst van ruim 120 jaar geleden. Prachtig. Heel fijn 

dat dit hier wordt vertoond. Een theaterervaring die 

ik echt heb gemist.” 
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JURYRAPPORT  
DUTCH MARKETING 
AWARDS 2021:

“Het NNT gezelschap heeft een ongekende dosis 

ondernemerschap getoond met deze transformatie. In 

crisistijd. Met weinig budget, weinig capaciteit en mensen 

hebben ze toch een nieuwe digitale kunstvorm in de 

wereld gezet. Een mix tussen theater, kunst en gaming. 

De datagedreven aanpak is disruptief in de branche en de 

schaalbaarheid van het platform is waanzinnig sterk. Deze 

vorm van content heeft een groot bereik gekregen en 

daarmee nieuwe doelgroepen aangeboord.  

 

Hoewel nog relatief ‘klein’ in zijn soort, 

hebben we wel gemeend dat NNT met haar 

NITE hotel een ‘speciale vermelding’ verdient. 

Tegen de winnaar van dit jaar viel niet op te 

boksen, maar gezien de factoren/middelen/

branchegewoonten/budgetten waarmee NNT 

dit gedaan heeft, zouden wij ze graag een 

eervolle vermelding willen geven in de pers.”
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7. PERSONEEL 
EN ORGANISATIE
 

ORGANISATIEONTWIKKELING
Sinds 2017 werken het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & 
Roni intensief samen binnen NITE, onder één gezamenlijke artistieke 
visie. De organisatorische samenwerking is vanuit een personele unie 
vormgegeven waarbij een Service Level Agreement (SLA) de basis vormt 
onder de praktische samenwerking. De vaste organisatiekosten van 
beide organisaties worden daarbij verdeeld op basis van de verhouding in 
structurele subsidies, voor de producties is altijd aan van beide organisaties 
de eindverantwoordelijke penvoerder en worden waar nodig coproductie-
overeenkomsten gesloten.
 
Waar in de vorige kunstenplanperiode (2017-2020) het Noord Nederlands 
Toneel vanuit de Basisinfrastructuur (BIS) werd gefinancierd en Club 
Guy & Roni door het Fonds Podiumkunsten, heeft Club Guy & Roni in de 
huidige kunstenplanperiode (2021-2024) een groei naar de BIS kunnen 
verwezenlijken. Hiermee is de SLA-verhouding gewijzigd en heeft Guy & 
Roni een flinke groei gemaakt in de organisatie.
 

BEZETTING ORGANISATIES EN NIEUWE 
MEDEWERKERS
In totaal telde het Noord Nederlands Toneel 41,3 aan vaste medewerkers, 
tijdelijke medewerkers en additionele inhuur aan freelancers. Voor Club Guy 
& Roni bedroeg dit totaal 23,5 FTE. In totaal zijn beide organisatie goed 
voor 64,8 FTE aan werkgelegenheid in 2021. Naast bovenstaande inzet 
heeft het Noord Nederlands Toneel 22 stagiaires begeleid in 2021 (4,9 FTE) 
en Club Guy & Roni 23 stagiaires (9,8 FTE).
 
Ondanks dat de coronapandemie ons vrijwel het gehele jaar heeft beperkt 
in onze activiteiten, hebben we in 2021 geïnvesteerd in het aantrekken 
van nieuwe medewerkers. In ons ensemble zijn vier nieuwe spelers in 
vaste dienst gekomen. Het betreft acteurs Sanne den Hartogh en Sarah 
Janneh bij het Noord Nederlands Toneel die al eerder met ons werkten in 
projectverband. Daarnaast zijn dansers Jésula Toussaint Visser en Rosie 
Reith vanuit de Poetic Disasters Club doorgestroomd naar het vaste 
dansersensemble van Club Guy & Roni.
 
Het artistieke team is uitgebreid met een curator voor het NITE Hotel, 
die functie wordt ingevuld door Rajae El Mouhandiz. En zoals eerder 
beschreven is Mohamedou Ould Slahi in najaar 2021 in dienst gekomen als 
writer in residence.
 
Begin 2021 zijn er twee nieuwe 1e productieleiders aangenomen: Niran 
Straub en Gerard Paulissen. Eén productieleider is aangenomen ter 
vervanging van 1e productieleider Siri Klein Robbenhaar, die een nieuwe 
functie heeft als coördinator van de nieuwe ontwikkelfunctie bij het 
Grand Theatre in Groningen. Daarnaast is er een extra productieleider 
aangenomen bij Club Guy & Roni ter ondersteuning van het team in het 
verhoogde ambitieniveau als BIS instelling.
 

Op de afdeling techniek zijn twee nieuwe eerste inspiciënten 
aangenomen om een kwaliteitsimpuls te geven aan onze technische 
afdeling. Jonathan Hutter is vanuit Club Guy & Roni aangenomen en 
Marten Tieks vanuit het Noord Nederlands Toneel.
 
Ook afdeling marketing is in 2021 uitgebreid en zijn er twee 
medewerkers vervangen. Joëlle Hooijer is aangetrokken als 
brandmanager, een nieuwe functie op de afdeling die zich meer gaat 
richten op de branding van onze merken. Michèl Nijdam heeft een 
vaste functie gekregen als content marketeer en Aliya Al Uariachi als 
junior campagneleider. Marieke van Toledo is aangenomen als online 
marketeer, ter vervanging van Daphne Smets. Het vertrek van Mintsje 
Boersma als senior campagneleider - die hoofd marketing is geworden 
bij kunstencentrum Vrijdag in Groningen - is opgevangen door freelance 
campagneleiders Elke Spaan, Joelie Stork en Mirjam van der Heide. 
Tot slot is Janine Fluyt aangetrokken als vaste ondersteuning voor onze 
Public Relations.
 
Op de afdeling educatie is Charlice Johannes aangenomen als educatief 
medewerker die met haar hiphop-achtergrond een nieuwe danstaal 
binnenbrengt in ons educatieve aanbod.
 
Tot slot zijn ook op de afdeling administratie en financiën een aantal 
personele wijzigingen geweest. Hoofd Administratie Johan Verburg heeft 
na meer dan 35 trouwe dienstjaren onze organisatie in 2021 verlaten 
na een tweejarige UWV traject en heeft via een tweede spoor traject 
een nieuwe functie als buschauffeur gevonden. Nieuw op de afdeling 
zijn Jan Bart Leeuw als administratief medewerker en Enny Breukel als 
medewerker salarisadministratie.
 

PERSONEELSBELEID TEN TIJDE VAN  
EEN PANDEMIE
De kernwaarden van onze organisatiecultuur zijn: professionaliteit, 
innovatie, openheid en zorgzaamheid. Gedurende 2021 heeft de corona 
pandemie en de landelijke maatregelen rondom thuiswerken een grote 
impact gehad op de organisatie, maar ook op de wijze waarop we 
konden samenwerken binnen onze kernwaarden. Er is voortdurend 
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creativiteit gevraagd van iedereen 
in de organisatie. Dikwijls werd geïnnoveerd en werden er nieuwe 
projecten ontwikkeld, terwijl een groot deel van het team op afstand 
werkte vanuit een thuiswerkplek. De kernwaarden professionaliteit en 
innovatie hebben laten zien dat we als team zeer wendbaar zijn gebleken 
in deze veeleisende tijden.
 
Maar het thuiswerken op afstand en het weinige fysieke samenwerken 
heeft ook effect gehad op de weerbaarheid van iedereen. Het was in 
deze tijd minder makkelijk om uiting te geven aan onze kernwaarden 
openheid en zorgzaamheid. Zonder gezamenlijke momenten om succes 
te vieren, elkaar in de wandelgangen tegen te komen, live gezelschaps- 
vergaderingen op kantoor en de mogelijkheid om uitdagingen in 
teamverband te bespreken en op te lossen, was het complexer 
om interdisciplinair samen te werken. Daarnaast was het voor het 
repetitieproces vaak essentieel dat voorstellingsgebonden medewerkers 
wel in de Machinefabriek waren, maar kantoormedewerkers veelal 
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heeft het artistieke team in 2021 een cursus projectmanagement 
gedaan. Tot slot hebben wij als NITE voor een viertal producties externe 
begeleiding ingehuurd voor het opstellen van projectplannen voor 
nieuwe producties.
 

CAO TONEEL EN DANS
Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni vallen beiden onder 
de Cao Toneel en Dans. Op 6 augustus 2020 is de Cao Toneel en Dans 
2020-2021 algemeen verbindend verklaard (AVV) en gepubliceerd in de 
Staatscourant. Op al onze contracten en opdrachten is de CAO volledig 
van toepassing. Dit geldt voor vrijwilligers, stagiaires, figuranten, tijdelijke 
dienstverbanden en vaste contracten. Ook voor de honorering van 
freelancers wordt de CAO gevolgd.

FAIR PRACTICE CODE
Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W in totaal vijf 
steunpakketten geregeld voor de cultuursector om het wegvallen 
van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Bij de 
aankondiging van het eerste steunpakket heeft de minister aangegeven 
dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden 
om zzp’ers volledig te compenseren voor geannuleerde opdrachten 
en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, 
zodat de sector draaiende blijft. Helaas kon er ook het afgelopen jaar 
slechts beperkt live gespeeld worden, omdat de podia feitelijk maar 
drie maanden open waren. Desondanks hebben we zoveel mogelijk 
nieuwe initiatieven ontplooid om publiek te bereiken en nieuw aanbod te 
ontwikkelen.
 
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van 
de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid hebben genomen 
richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. 
Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg 
met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een 
richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na annulering door 
te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de duur 
van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op 
te vragen bij NAPK). 

Evenals in 2020 hebben het Noord Nederlands Toneel en Club Guy 
& Roni in 2021 alle freelancers, tijdelijke contracten, vrijwilligers 
en figuranten doorbetaald bij annulering van de gecontracteerde 
producties.
 
In 2021 heeft het Noord Nederlands Toneel de volgende inzet gepleegd:
- 14,5 aantal fte vast dienstverband (loonsom €1.010.084,00)
- 9,4 aantal fte tijdelijk dienstverband (loonsom €451.952,00)
- 17,5 aantal uren inhuur / zzp’ers (loonsom €992.850,00)
 
In 2021 heeft Club Guy & Roni als werkgever de volgende inzet 
gepleegd:
- 10,1 aantal fte vast dienstverband (loonsom €691.433,00)
- 7,9 aantal fte tijdelijk dienstverband (loonsom €409.282,00)
- 5,6 aantal uren inhuur / zzp’ers (loonsom €303.150,00)
 

thuiswerkten. Terwijl juist de verbinding van iedereen in de organisatie 
met het creatieve proces een van de essenties is binnen de 
samenwerking NITE. Deze beperkingen die het jaar ons oplegde waren 
een uitdaging voor iedereen binnen onze organisatie.
 
Na de vaccinatiecampagne dit voorjaar hebben we als organisatie snel 
geschakeld om iedereen zoveel mogelijk weer de mogelijkheden te 
geven om deels op kantoor samen te werken. Met inachtneming van 
de basisregels kon elke afdeling zelf een planning samenstellen voor 
het hybride werken, waarbij de basis was dat de bezetting op kantoor 
vijftig procent bleef. Ieder team kon de mensen die de meeste behoefte 
hadden aan het werken op kantoor voorrang geven. Het hybride 
werken heeft ook een aantal voordelen voor iedereen gehad, door de 
combinatie van enerzijds efficiënt kunnen werken op een thuiswerkplek 
en anderzijds elkaar live opzoeken wanneer dat nodig was. In deze 
hybride werksituatie zijn wij tot de lockdown eind november doorgegaan. 
De algemene stemming in het bedrijf is om na de pandemie veelal weer 
op kantoor te werken, behalve voor bepaalde werkzaamheden die men 
liever thuis doet vanwege de behaalde concentratie, of vanwege een 
specifieke thuissituatie die de werk-privé balans kan helpen.
 

VRIJWILLIGERS
Vanuit onze visie op Fair Pay is het grootste deel van de medewerkers 
bezoldigd, maar daarnaast werken wij ook met een aantal vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn werkzaam op plekken die ondersteunend zijn in 
de organisatie, of in specifieke participatieprojecten waarbij veel 
met vrijwilligers wordt gewerkt. Op deze manier kunnen sommigen 
vrijwilligers op een meer intensieve manier verbonden zijn aan NITE, 
zonder dat er sprake is van een werknemersrelatie. In de Machinefabriek 
werkten in 2021 ongeveer 24 vrijwilligers, waaronder veel jongeren en 
betrokkenen in ons Bab Ad-daarproject. Ook in 2021 hebben wij helaas 
veel van het vrijwilligerswerk moeten pauzeren door alle restricties op 
onze werkzaamheden dit jaar.
 

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN (SFPK)
Het Sociaal Fonds Podiumkunsten investeert in het kapitaal van 
de podiumkunsten, door financieel bij te dragen aan scholing en 
opleidingen van theatermedewerkers. Het Noord Nederlands Toneel 
en Club Guy & Roni dragen jaarlijks premie af aan het SFPK en maken 
gebruik van de financieringsmogelijkheden van het fonds. Hiermee kan 
de kwaliteit van medewerkers – en dus ook de organisatie - groeien 
én de loopbaan van onze medewerkers verduurzaamd worden. 
Het gaat daarbij niet alleen om medewerkers met een vaste baan, 
ook de freelancers en werknemers met tijdelijke contracten komen 
in aanmerking. Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni 
investeren daarmee structureel in de ontwikkeling van haar medewerkers 
via individuele scholing en gezamenlijke cursussen.
 
Vanwege de pandemie waren veel cursussen en opleidingen volledig 
digitaal en werden soms uitgesteld. Er is in 2021 daarom relatief minder 
opleiding genoten dan in een regulier jaar. Er is een Excel-cursus 
aangeboden voor nieuwe medewerkers. Daarnaast heeft de afdeling 
administratie enkele modules van de Finance Academy gevolgd. In 
navolging van de afdelingen productie, marketing, techniek en educatie 
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— BRAVE NEW WORLD 2.0In het hoofdstuk financiën wordt verder beschreven hoe de 
steunmiddelen in 2021 zijn besteed.
 

CODE CULTURELE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Inclusie is één van onze 4 I’s. We willen een organisatie zijn waar 
alle medewerkers zich welkom voelen en mogen uitdragen wie zij 
zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij 
benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede 
diversiteit aan mensen te borgen in de organisatie en dit verder te 
stimuleren. Wij werken vanuit de overtuiging dat er in een divers team 
meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. 

Diversiteit gaat over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen 
verschillen. Dat is niet alleen etniciteit, maar ook sekse, leeftijd, opleiding, 
religie, inkomen en seksuele oriëntatie. Het cultuurbeleid is ‘inclusief’, 
dus bedoeld voor alle Nederlanders, hetzij als makers, hetzij als publiek. 
Ook binnen de samenstelling van cast en crew in producties, willen wij 
zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de samenleving waarin wij 
opereren. Het gezamenlijke ensemble van het Noord Nederlands Toneel 
en Club Guy & Roni is bijvoorbeeld samengesteld uit zeven verschillende 
nationaliteiten. Daarnaast proberen wij ons vaste ensemble en artistieke 
team zoveel mogelijk te verrijken met verschillende kunstenaars met 
bijvoorbeeld een biculturele achtergrond. Ook spelen wij alle grote zaal 
voorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief te zijn 
richting het niet-Nederlandstalige publiek.

CULTURAL GOVERNANCE
Het Noord Nederlands Toneel hanteert het Raad van Toezichtmodel, de 
Code Cultural Governance is daarbij richtinggevend voor de inrichting 
van directie en het toezicht. De Raad vergadert circa vier keer per jaar 
en is nauw betrokken bij organisatie, personeel, financiën, strategie en 
artistieke inhoud. Volgens het rooster van aftreden zullen aankomend 
jaar drie nieuwe raadsleden worden benoemd. De agenda wordt 
bepaald door een vaste planning & controlcyclus die alle onderwerpen 
jaarlijks in verschillende frequenties bespreekt. Per kwartaal wordt er 
een tussenstand besproken van de activiteiten, het algemeen beleid 
en kwartaalprognoses op financieel gebied en onze prestatie-eisen. 
Ook doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling, marketing en 
educatie staan jaarlijks op de agenda.
 
De Raad van Toezicht werkt niet met formele commissies. Wel worden 
op onderdelen taken toebedeeld aan één of meer leden van de Raad, 
zoals het jaarlijkse overleg met de accountant, personeelsbeleid en 
contact met de vertrouwenspersoon. TIC Assurance registeraccountants 
uit Zwolle is door de Raad benoemd om de jaarlijkse controle op zich te 
nemen. Aan het einde van dit bestuursverslag is een lijst met leden van 
de Raad van Toezicht toegevoegd, alsmede een eigen verslag van de 
Raad van Toezicht.
 

VERSLAG VAN  
DE VERTROUWENSPERSOON 2021
Het afgelopen jaar was voor de vertrouwenspersoon bij het Noord 
Nederlands Toneel en Club Guy & Roni een rustig jaar. Er zijn bij de 

vertrouwenspersoon geen meldingen geweest van ongewenst gedrag. 
Wel zijn er met de organisatie gesprekken geweest over de rol en positie 
van de vertrouwenspersoon en over wat er onder ongewenst en gewenst 
gedrag binnen de organisatie wordt verstaan. 
De organisatie hecht – voel- en merkbaar – waarde aan het creëren van 
een sociaal veilige werkomgeving. Er is een heldere code of conduct 
geïmplementeerd die dient als leidraad. De vertrouwenspersoon wordt 
geïnformeerd en uitgenodigd om, ook als er geen meldingen zijn, voeling 
te houden met de organisatie.  
 
Een sociaal veilige werkomgeving vraagt om het goed in gesprek kunnen 
en mogen zijn en aandacht hebben voor het onderwerp. Het is een 
lastig, taai en precair onderwerp en niet altijd even goed grijpbaar, zeker 
niet in een werkomgeving als die van het Noord Nederlands Toneel en 
Club Guy & Roni. Want wat wellicht niet zo is bedoeld, kan als onveilig 
worden gevoeld; wanneer is het oncomfortabel/ ongemakkelijk, wanneer 
onveilig; wellicht kun je het wel hebben, maar is het ook oké?  
 
Sociale veiligheid vraagt om een cultuur waarin zaken uitgesproken en 
besproken kunnen en mogen worden. Het betekent continue aandacht 
om de grens scherp te houden en te voorkomen dat de grens wordt 
overschreden. Als dan toch die grens overschreden wordt, vraagt dat 
om iets anders, dan vraagt dat om snel en adequaat aanpakken.  
 
Juist in een sociaal veilige werkomgeving is het belangrijk een 
vertrouwenspersoon als vangnet te hebben. Soms is het gewoon fijn om 
een onafhankelijk iemand als luisterend oor te hebben, je uit te kunnen 
spreken en/of advies in te winnen. 

WNT
Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel nemen haar verant-
woordelijkheid op het gebied van goed werkgeverschap. Daarom is de 
Cao Theater en Dans op alle arbeidsovereenkomsten van toepassing 
en hebben wij in de coronajaren 2020 en 2021 alle tijdelijke contracten 
en freelance overeenkomsten volledig doorbetaald bij annuleringen. Per 
1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu-
blieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een 
verantwoording opgenomen over de bezoldiging van de directie zoals 
bedoeld in de WNT. Hieruit valt af te leiden dat de bezoldiging van de 
directie voldoet aan de WNT.

HUISVESTING
Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni zijn sinds 2017 samen 
gehuisvest binnen de muren van ons huis de Machinefabriek. Daarnaast 
wordt een externe opslag voor decor en kostuums gehuurd en worden 
er verschillende appartementen en studio’s gehuurd voor de huisvesting 
van tijdelijke medewerkers.
De Gemeente Groningen heeft geïnvesteerd in een structurele 
huisvesting voor verschillende producerende gezelschappen in de stad. 
In 2019 is de bouw van de Kunstwerf gestart, een nieuw studiocomplex 
naast de Machinefabriek, waar Het Houten Huis, De Noorderlingen, 
Theater de Steeg en NITE hun intrek zullen nemen. De uiteindelijk 
oplevering van de Kunstwerf was in december 2021. Daarnaast is 
ook het tussenliggende pand Villa B geheel gerenoveerd waardoor 
er kantoorruimte voor culturele instellingen gecreëerd is. NITE huurt 
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hier sinds 2021 ook een verdieping om de groeiende organisatie te 
accommoderen. De huur van zowel Villa B als de Kunstwerf worden 
gedragen door Club Guy & Roni, de huur van de Machinefabriek door 
het Noord Nederlands Toneel.
 
Naast de oplevering van de Kunstwerf en Villa B hebben wij in 2021 
ook groot onderhoud gepleegd in de kantoren van de Machinefabriek. 
In samenwerking met MAISON the FAUX zijn alle ruimtes in de 
Machinefabriek, Villa B en de Kunstwerf gestyled zodat de verschillende 
locaties dezelfde sfeer uitstralen. Daarnaast zijn in 2021 ook een zestal 
gehuurde appartementen opgeknapt.

CULTUURPIJLER
Het Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni spelen een 
centrale rol in vele regionale en (inter)nationale netwerken. Sinds 2017 zijn 
beide gezelschappen door gemeente en provincie Groningen aangemerkt 
als cultuurpijler podiumkunsten. Een aantal instellingen in Groningen 
kreeg deze erkenning vanwege hun centrale en veelbetekenende rol voor 
het lokale en regionale kunstenveld en voor een bepaalde discipline. 
Een tweetal projecten die in het kader van het cultuurpijlerschap 
georganiseerd zouden worden in 2021, de Poolse Bruid en Move It!, zijn 
beide doorgeschoven naar 2022 vanwege de corona pandemie. 

Gedurende de corona pandemie heeft de organisatie veel ondersteuning 
en advies gegeven aan kleinere instellingen en organisatie die veel vragen 
hadden gedurende de pandemie. Vanwege het bestuurslidmaatschap 
van de zakelijk directeur aan de landelijke branchevereniging NAPK, is er 
veel ondersteuning geweest aan regionale gezelschappen over de impact 
van de pandemie voor hun organisatie. Ook hebben wij als kartrekker 
opgetreden in het opzetten van een lokaal solidariteitsfonds voor 
zelfstandige makers in Groningen.

LOBBYCLUB EN LANDELIJKE 
BELANGENBEHARTIGING
Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni zijn onderdeel van 
de Groninger Culturele Lobbyclub. Dit is een informele samenwerking 
van Rijksgesubsidieerde Groninger instellingen, bedoeld om kennis met 
elkaar te delen en om het gesprek met lokale en nationale overheden 
en andere stakeholders gecoördineerd te voeren in de komende jaren. 
Landelijk is het Noord Nederlands Toneel tevens aangesloten bij de 
NAPK en bij Kunsten ’92.
  

NOORDWIJK/DRIEBERGEN-OVERLEG
Jaarlijks komen alle negen BIS-gezelschappen plus dertien 
standplaatstheaters samen in Driebergen om informeel te praten over 
de stand van zaken en toekomst van de sector. Uiteraard is het Noord 
Nederlands Toneel hierbij aanwezig, samen met SPOT Groningen 
als partner. Samen worden onder meer ambities afgesproken over 
onderwerpen als inclusiviteit binnen het gezamenlijk ontwikkelde 
programma Theater Inclusief. Het Noord Nederlands Toneel is een van 
de kartrekkers van dit overleg. Helaas hebben we ook in 2021 alleen 
online kunnen afspreken met elkaar en hopen we in 2022 elkaar weer live 
te kunnen ontmoeten.
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Ook hebben we geïnvesteerd in de herneming van De Poolse Bruid 
tijdens het Theater Festival en het Gala van het Nederlands Theater dat 
wij mochten organiseren tijdens het Nederlands Theaterfestival. Naast 
de grootschalige productie NITE Delivery, was de familievoorstelling 
Zinderella met MAAS Theater en Dans de grootste productie die we 
volledig uit de steunmiddelen hebben gefinancierd. Met bovengenoemde 
activiteiten en maatregelen heeft het Noord Nederlands Toneel de 
volledige RAOCCC besteed in 2021.

RESULTAAT, BESTEMMING  
EN EIGEN VERMOGEN

De totale omzet van het Noord Nederlands Toneel bedroeg €4.180.063 
in 2021. Dit is nagenoeg gelijk aan het jaar 2020, dat gezien de corona 
pandemie ongeveer dezelfde impact had op onze inkomsten. Het resul-
taat bedroeg €8.081 en is toegevoegd aan ons eigen vermogen dat toe-
neemt naar €999.874 per eind 2021. 
 
Na twee jaar corona pandemie staat het Noord Nederlands Toneel er fi-
nancieel nog gezond voor. Dit is te danken aan de ruimhartige steunmaat-
regelen van de Rijksoverheid en het interne financiële beleid om de kosten 
zoveel mogelijk in te zetten in onze activiteiten en mensen op een manier 
dat dit geen invloed heeft op onze vermogenspositie.De samenstelling van 
het eigen vermogen na resultaatbestemming ziet er als volgt uit:

In €1,000 Ultimo 2021 Ultimo 2020

Algemene reserve 985 720

Bestemmingsreserve  
COVID-19 0 269

Bestemmingsfonds  
Gem. Groningen 15 3

Totaal eigen vermogen 1000 992

FINANCIËLE RATIO’S

2021 2020 2019 Bandbreedte

Solvabiliteit 63,9% 72,8% 64,4% 25 - 40%

Liquiditeit 2,53 3,30 2,40 1,2 - 1,5

8. FINANCIEEL  
BEELD 2021
 
 

8.1 NOORD NEDERLANDS TONEEL

BATEN EN LASTEN
De totale eigen inkomsten bedroegen in 2021 €420.170, tegenover een 
bedrag van €436.166 in 2020 en €1.056.172 in 2019. Qua inkomsten 
was 2021 dus een vergelijkbaar jaar als het door corona geteisterde 
boekjaar 2020. Dit inkomstenverlies van meer dan 60% is opgevangen 
vanuit de Covid-19 steunmaatregelen van het Rijk. De structurele 
subsidie bedroeg in 2021 73% van de totale baten (2020: 72%).

De totale lasten in 2021 bedroegen in totaal €4.164.370, ruim €140.000 
euro lager dan begroot, aangezien een aantal kosten in 2021 begroot 
waren, maar ten laste zullen komen aan 2022 aangezien dit overlopende 
projecten zijn. De beheerslasten vormen 28% van onze totale uitgaven en 
van de resterende activiteitenlasten vormen personeelslasten 70% van 
de kosten. Hiermee tonen wij dat we zoveel mogelijk van onze middelen 
inzetten in de podiumkunsten en de mensen die dit mogelijk maken. 

BESTEDING COVID-19 STEUN 
Het Noord Nederlands Toneel heeft in 2021 de resterende coronasteun 
uit 2020, dat als bestemmingsreserve op de balans stond, en de 
nieuw toegekende coronasteun in 2021 bijna volledig besteed aan de 
realisatie van (nieuwe) producties en het opvangen van de financiële 
impact van een jaar met bijna geen publieksinkomsten. Hierdoor zijn wij 
alle contracten met tijdelijke medewerkers en freelancers nagekomen, 
ongeacht of een project wel of niet doorging.  
 
Er is in 2021 bewust gekozen om de volledige coronasteun over 2020 
en 2021 af te bouwen door de inzet van veel nieuwe activiteiten, maar 
om de vermogenspositie van de organisatie niet verder te verlagen, om 
voldoende weerbaar te zijn in het jaar 2022, aangezien er veel lange 
termijn effecten worden verwacht van de pandemie. 
 
Na het annuleren van de internationale coproductie Bitch, I’m a 
Goddess, hebben wij het hybride online project NITE Delivery opgezet. 
Een grootschalig online programma waarin vele makers, spelers en 
technici nieuwe online producties hebben gerealiseerd. In de winter van 
2021 is tevens Open NITES gerealiseerd, het online festival waar we met 
een open call nieuwe makers hebben uitgenodigd online werk te creëren 
voor het NITE Hotel. Ook is in samenwerking met de Rijksgefinancierde 
instellingen in Groningen een solidariteitsfonds opgezet voor freelancers 
in Groningen, waar het NNT €50.000 in heeft geïnvesteerd. 
 
Naast bovenstaande online producties en het steunfonds hebben we 
geïnvesteerd in de coproductie Who’s Tupac met de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (KVS). Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan het 
makerscollectief dat eerder bij ons de voorstelling Dear Winnie, maakte. 
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gerealiseerd op het begrotingsniveau van onze nieuwe BIS-subsidie. In 
2021 liepen de baten deels voor op de kosten, waardoor er een hoger 
positief exploitatiesaldo is dan begroot. Het restant op de exploitatie zul-
len we inzetten voor onze activiteiten in het huidige kunstenplan.

De totale omzet van Club Guy & Roni bedroeg in 2021 een bedrag van 
€2.709.965. Dit is nagenoeg een verdubbeling van boekjaar 2020, wat te 
danken is aan de nieuwe positie in de Basis Infrastructuur per 1 januari 
2021. Het positieve resultaat bedroeg €423.688, waarvan €236.000 is 
toegevoegd aan het algemeen vermogen en €46.000 aan het Covid-19 
bestemmingsreserve voor boekjaar 2022 en 2023. Het totale eigen 
vermogen bedraagt per eind 2021 €756.465.

De samenstelling van het eigen vermogen na resultaatbestemming ziet 
er als volgt uit:

In €1,000 Ultimo 2021 Ultimo 2020

Algemeen reserve 689 308

Bestemmingsreserve  
COVID-19 46 25

Bestemmingsfonds  
Gem. Groningen 21 0

Totaal eigen vermogen 756 333

FINANCIËLE RATIO’S

2021 2020 2019 Bandbreedte

Solvabiliteit 62,5% 59,8% 45,9% 25 - 40%

Liquiditeit 2,28 2,34 1,83 1,2 - 1,5
 

8.2 CLUB GUY & RONI 
 
BATEN EN LASTEN 
De totale eigen inkomsten bedroegen in 2021 €373.454, tegenover een 
bedrag van €261.364 in 2020 en een bedrag van €870.755 in 2019. 
Ook bij Club Guy & Roni is het beeld van 2021 vergelijkbaar met het co-
ronajaar 2021. Het inkomstenverlies is opgevangen vanuit de Covid-19 
steunmaatregelen van het Rijk en een kostenbesparing op de begroting. 
De structurele subsidie bedroeg in 2021 69% van de totale baten  
(2020: 51%).

De totale lasten in 2021 bedroegen in totaal €2.282.126, ruim €173.000 
euro lager dan begroot. De beheerslasten vormen 21% van onze totale 
uitgaven en van de resterende activiteitenlasten vormen personeelslas-
ten 68% van de kosten. Hiermee tonen wij dat we het merendeel van 
onze middelen inzetten in de podiumkunsten en de mensen die dit mo-
gelijk maken.

BESTEDING COVID-19 STEUN
Club Guy & Roni had in 2020 grotendeels de Covid-19 steunmaatrege-
len geïnvesteerd in haar activiteiten en had derhalve nog €25.000 als 
bestemmingsreserve op de balans. De steunmaatregelen die in 2021 zijn 
uitgekeerd, hebben wij ingezet voor de volledige betaling van alle freel-
ancers en medewerkers bij annulering van de verschillende activiteiten. 
Daarnaast zijn de tegenvallende inkomsten in de exploitatie opgevangen. 
Begin 2021 is er een bedrag van €25.000 euro ingezet voor het hierbo-
ven genoemde steunfonds voor zelfstandige makers in Groningen. 
 
Door de combinatie van de nieuwe coronasteun in 2021 en het eerste 
boekjaar met een ruimere structurele subsidie als BIS instelling heeft 
Club Guy & Roni de steunmaatregelen niet volledig kunnen inzetten in 
2021. Enerzijds was er de groei van de organisatie die niet per 1 januari 
2021 gerealiseerd was en vertraging opliep door de pandemie. Een aan-
tal kosten hebben wij dus niet kunnen maken en daarnaast zijn veel ac-
tiviteiten waarvoor middelen begroot waren niet doorgegaan. Aangezien 
de organisatie in het begin van het jaar nog niet op volledige sterkte was, 
konden er niet direct alternatieve activiteiten opgezet worden in de volle 
ambitie van onze nieuwe organisatieomvang. Een bedrag van €46.400 is 
toegevoegd aan het bestemmingsreserve COVID-19 om te besteden in 
boekjaar 2022.

RESULTAAT, BESTEMMING EN  
EIGEN VERMOGEN
In 2021 zijn er een aantal onvoorziene kostenbesparingen geweest die 
van invloed waren op het resultaat. Zo is het project Fortune, de copro-
ductie met het Navdhara Indian Dance Theatre verplaatst naar 2022. 
Het alternatieve project Freedom viel ruim lager uit qua kosten, omdat 
we geen dansers uit India hebben ingehuurd en gehuisvest. Mede door 
de pandemie is onze nieuwe huisvesting aan de Kunstwerf een jaar ver-
traagd, waardoor ook de huisvestingslasten lager uitvielen en de beno-
digde technische investeringen zijn doorgeschoven naar boekjaar 2022. 
Tot slot hebben wij door de corona pandemie en alle focus en aandacht 
die het vroeg, niet direct de groei kunnen realiseren van de organisatie 
zoals gepland voor het eerste jaar als BIS instelling. Hierdoor was het 
kostenniveau van de organisatie niet direct aan de start van het boekjaar 
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FINANCIËLE VOORUITBLIK 2022
Op het moment van schrijven worden de coronagerelateerde maatrege-
len steeds verder versoepeld. Dat geeft meer ruimte en mogelijkheden 
om publiek te ontvangen en inkomsten te verkrijgen. Na een lockdown 
van bijna vier maanden, is dit een hoopvol moment. Toch zal 2022 zich 
kenmerken door veel financiële onzekerheid, ook als er geen nieuwe 
mutatie zal ontstaan in de loop van het jaar. Er is veel doorgeschoven 
aanbod in de theaters en het publiek is tot dusver nog zeer afwachtend 
en de kaartverkoop verloopt grillig. De sector zal het publiek moeten her-
overen na twee jaar van bijna permanente afwezigheid in de theaters. 

Door de hoge besmettingsgraad van de Omikron-variant is repeteren 
en op tournee gaan een zeer kwetsbare activiteit. Alle bestaande 
protocollen hebben weinig tot geen effect op deze nieuwe variant, 
waardoor er bijna constant medewerkers van onze organisatie en 
spelers uit onze producties in thuisquarantaine zitten. Dit heeft geleid tot 
vele onderbroken repetities en tevens geannuleerde voorstellingen. In 
het begin van 2022 konden we de twee laatste tourneevoorstelling van 
Freedom spelen voor een publiekscapaciteit van enkel 25%, hebben 
we losse voorstellingen van Zinderella moeten annuleren en hebben we 
helaas de hele tournee van Club Invites en Vijand moeten annuleren. De 
pandemie blijft zijn effect hebben op onze bedrijfsvoering. 
 
Met deze onzekere en kwetsbare situatie zullen we zeker tot de zomer 
van 2022 te maken hebben, tot het moment dat besmette medewerkers 
niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten ontwikkelen. Tot 
die tijd is er een grote financiële onzekerheid in onze exploitatie, omdat 
producties en voorstellingen plots en onaangekondigd geannuleerd 
kunnen worden bij besmettingen in de cast en crew die niet opgevangen 
kunnen worden. Gelukkig hebben beide organisatie een goede financiële 
uitgangspositie om te bouwen aan de ambities voor aankomende jaren. 
 
De begroting van Club Guy & Roni 2022 gaat uit van een tekort van 
€125.000. Het eigen vermogen en het resterende bestemmingsreserve 
Covid-19 op de balans per eind 2021, zullen ingezet worden om de 
financiële onzekerheid op te vangen. 
 
De begroting van 2022 voor het Noord Nederlands Toneel gaat uit 
van een tekort van €274.000 waarmee we in 2022 een deel van ons 
opgebouwde vermogen verder zullen investeren in onze activiteiten.
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Club Guy & Roni in 2022 samen met het Navdhara Indian Dance Theatre 
alsnog de voorstelling Fortune. En het Noord Nederlands Toneel 
verwelkomt de gelauwerde Duitse regisseur Jan-Christoph Gockel en 
zijn artistieke team voor de theatervoorstelling Macbeth M/V/X.

Vurig is de wens om aankomend jaar weer op normale wijze ons werk te 
kunnen uitvoeren en ons publiek te ontvangen. Nu onze bedrijfsvoering 
en onze kernmissie als organisatie twee jaar lang volledig op de kop 
zijn gegooid, heeft dat niet alleen geleid tot veerkracht, innovatie en 
onvoorziene mogelijkheden, maar ook tot grote beperkingen op het 
gebied van publieksbereik, teleurstellingen door het annuleren van grote 
aantallen voorstellingen en energieverlies bij onze medewerkers en 
kunstenaars. We zijn er klaar voor om het smeulende vuur weer aan te 
wakkeren en te voeden. Om ons publiek weer te inspireren, te ontroeren 
en te bewegen.
 

ONDERTEKENING 
Groningen, 28 maart 2022

  
 
 
 
 
Martin Sitalsing,  
Voorzitter Raad van Toezicht                                                                       
 

 

9. VOORUITBLIK 
2022
 
Hopelijk hebben we in 2022 het ergste achter de rug met betrekking tot 
corona. Maar we hebben inmiddels ook geleerd dat er geen garanties 
zijn op dit vlak; een verkeerde mutatie van het virus en we kunnen dit 
najaar weer nieuwe beperkende maatregelen verwachten. Dus hoewel 
er een voorzichtig optimisme heerst, blijft het ook een kwetsbare en 
onvoorspelbare situatie.

Naast de hervatting van de resterende tournee van Zinderella is 
Witch Hunt de nieuwste interdisciplinaire voorstelling van het Noord 
Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Eline Arbo (winnaar regieprijs 
2020 en een van de vaste makers binnen het Noord Nederlands 
Toneel en Club Guy & Roni) creëert samen met het ensemble van het 
gezelschap een interdisciplinair, muzikaal en innovatief werk over heksen 
van toen en die van nu.

In de voorstelling keert de jonge archeoloog Esther (Sarah Janneh) terug 
naar haar afgelegen geboortedorp in de provincie. Veel lijkt daar nog 
niet veranderd: de ruggen van de mannen in het dorpscafé zwijgen nog 
altijd en de pubers vervelen zich er wezenloos. De vraag om juist daar 
een opgraving te leiden confronteert haar met een verleden dat men 
diep had weggeborgen. Door heden en verleden tegelijk op het toneel te 
zetten, toont de voorstelling hoeveel in 500 jaar is veranderd, en hoeveel 
ook niet.

Vanaf 7 mei 2022 zal in De Sluisfabriek in Drachten de voorstelling The 
Underground te zien zijn in het kader van Festival Arcadia als opvolger 
van Leeuwarden 2018. Aan de rafelranden van de stad, in de marge 
van de samenleving, komt de Rodeoclown in opstand tegen de rol die 
hij in Circus Nederland toegedicht heeft gekregen. Met al het geweld 
dat hij in zich heeft breekt hij uit het rotte systeem waarin hij gevangen 
zit. Zal hij daarin slagen? Of zal het niets meer zijn dan een act? Een 
grappig nummertje uit het programma van dit rondreizende circus, dat 
hij morgenavond weer precies zo zal herhalen? 

The Underground is een gruizige, geestige en tragische voorstelling door 
Guy Weizman en het NITE-ensemble. Met een glansrol voor Sanne den 
Hartogh en een weergaloze monoloog geschreven door Rik van den 
Bos. In club The Underground, zijn vermaak en tragedie nooit ver weg. 
Een spetterende show over mislukking, onzichtbaarheid, er toch niet toe 
doen en nutteloosheid. De voorstelling zal eind augustus tevens twee 
weken in het Amsterdamse Bostheater te zien zijn.

Driemaal is scheepsrecht. In juni 2022 hopen we dan toch echt de 
succesvolle voorstelling De Poolse Bruid eindelijk in reprise te kunnen 
laten gaan in de schuur van boerderij De Haver in Onderdendam. 
Inmiddels is de reprise twee jaar uitgesteld, maar de voortekenen voor 
deze zomer zijn gelukkig zeer hoopvol wat betreft Covid-19.
 
Tot slot verheugen we ons dit najaar op twee bijzondere producties. 
Onder de overkoepelende titel ‘The Human Odyssey’ (een serie jaarlijkse 
coproducties met dansgezelschappen van over de hele wereld) maakt 

Guy Weizman,
Algemeen directeur
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educatieprogramma NITE@School toegelicht. Als Raad van Toezicht 
gaan we graag het gesprek aan met specialisten in de organisatie. Ook 
tracht de Raad van Toezicht goed aan te sluiten op ontwikkelingen 
in de samenleving en op een veranderend politieke landschap, ook 
in bestuurlijke zin. In de vergaderingen worden deze onderwerpen 
besproken met de directie.

Op artistiek gebied was het project NITE Delivery een van de 
hoogtepunten tijdens de lockdown in de winter van 2021. De organisatie 
heeft laten zien dat het zeer wendbaar is in het vinden van nieuwe 
mogelijkheden binnen alle beperkingen. De Machinefabriek was tijdelijk 
omgebouwd tot een groot distributiecentrum voor de verzending van alle 
pakketten die metershoog opgestapeld stonden in onze studio’s.

Als Raad van Toezicht zijn we nauw betrokken geweest bij de 
visumaanvraag van Mohamedou Ould Slahi als writer in residence 
van NITE. We zijn bijzonder trots dat NITE dit traject heeft ingezet en 
na een aanvraagprocedure van een half jaar we  Mohamedou hebben 
mogen ontvangen in Nederland. Zijn persoonlijke verhaal zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling van NITE en 
de maatschappelijke bewustwording hoe hoog de prijs is die sommigen 
moeten betalen in naam van onze vrijheid.

Ondanks de dreiging van een volgende lockdown heeft Before/After 
in november alsnog zijn première mogen beleven, anderhalf jaar nadat 
deze productie tijdens de eerste lockdown helaas twee dagen voor de 
première sneuvelde. Before/After was de grootste tourende productie 
die NITE ooit heeft gemaakt. De productie toont als geen andere 
productie de interdisciplinaire kracht van het gezelschap en de grote 
betekenis en potentie die deze unieke samenwerking de afgelopen jaren 
heeft opgebouwd.

Als Raad van Toezicht verheugen we ons op de heropening van de 
theatersector. Een sector die een van de zwaarst getroffen sectoren 
is tijdens de afgelopen jaren van de Covid-19 pandemie. Wij zijn als 
Raad zeer erkentelijk voor de ruimhartige steun die beide organisatie 
hebben ontvangen, maar hopen dat deze steun in de toekomst niet 
meer nodig zal zijn, omdat we ons publiek weer in grote getalen mogen 
verwelkomen.

Martin Sitalsing

Voorzitter Raad van Toezicht

10.  VERSLAG RAAD 
VAN TOEZICHT
 
In 2021 hebben de Raad van Toezicht en de directie drie reguliere 
vergaderingen met elkaar gevoerd op 25 maart, 10 juni en 4 november. 
De december vergadering is vanwege de lockdown komen te vervallen 
en is vervangen voor een informeel online gesprek met de directie. 
Naast de reguliere vergaderingen is er periodiek contact geweest tussen 
directie en Raadsleden over ontwikkelingen en risicobeheersing. Per 
mail, telefoon en app-groep met de directie wordt op een interactieve 
manier contact onderhouden. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende 
onderwerpen besproken:

	- Stand van zaken omtrent de corona pandemie
	- Artistieke ontwikkelingen
	- Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2020 van het NNT en Club Guy 

& Roni
	- Jaarlijkse Planning & Control cyclus
	- Functioneren en uitbreiding Raad van Toezicht
	- Visumaanvraag Mohamedou Ould Slahi
	- Doelen en Risicomatrix
	- Begrotingen en jaarplannen 2022
	- Huisvesting Ebbingekwartier
	- Personeelszaken en organisatieontwikkeling
	- Taakverdeling Raad van Toezicht en directie
	- Educatie, marketing en participatie

In 2021 is Eric van Eerdenburg toegetreden tot de Raad van Toezicht. 
Hiermee is de Raad aangevuld met een artistiek ondernemer die met 
zijn brede kennis en ervaring een inspirerende sparringpartner is voor 
de directie. Als Raad van Toezicht anticiperen wij reeds op het vertrek 
van een aantal leden in 2022, vanwege het naderende einde van de 
betreffende benoemingsperiode. 

Helaas moeten we achteraf concluderen dat ook 2021 grotendeels in het 
teken heeft gestaan van corona. In de vergadering van 25 maart 2021 
hebben wij als Raad samen met de directie uitgebreid stilgestaan bij 
de verschillende scenario’s voor de rest van het jaar. In de vergadering 
is unaniem gekozen om het najaar van 2021 volledig in te zetten op de 
realisatie van groot gemonteerde producties die landelijk op tournee 
zouden gaan in de Nederlandse theaters. Op deze manier hebben 
wij als Raad gestimuleerd om als NITE op een betekenisvolle manier 
terug te komen bij het publiek in het nieuwe theaterseizoen. Gezien de 
opkomende vaccinatiecampagne leek dat op dat moment het meest 
logisch en wenselijke scenario. Ondanks dat deze keuze heeft geleid tot 
de realisatie van bijzondere producties zoals Freedom en Before/After 
was het toch een grote teleurstelling dat de theaters uiteindelijk weer 
volledig moesten sluiten.

Tijdens de vergadering van 10 juni is er een presentatie geweest 
over het nieuwe Publieksplan 2021-2024 door hoofd marketing Bo 
van Bommel en heeft René de Haan als hoofd educatie het nieuwe 
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De directie van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni wordt 
gevormd door Guy Weizman in de functie van artistiek en algemeen 
directeur en Harmen van der Hoek in de functie van zakelijk directeur.

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT EN 
NEVENFUNCTIES

Martin Sitalsing (voorzitter), Politiechef (hoofdcommissaris) Midden 
Nederland 
Einde 1e termijn 24-08-2022

• Lid Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
• Lid Raad van Toezicht Meld Misdaad Anoniem

 Maurice de Wilde, Chief Financial Officer Koopman Logistics Group BV 
Einde 2e termijn 15-10-2022

• Penningmeester Stichting Rotary Club Groningen Zuid

 Bianca Pander, Partner BKB | Het Campagnebureau 
Einde 2e termijn 1-1-2022

• Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble 
• Bestuurslid Lobby Lokaal 
• Lid Raad van Toezicht Eurosonic Noorderslag 
• Bestuurslid Stichting Homesick

 Gea Boerma, Concerndirecteur Provincie Groningen 
Einde 2e termijn 1-1-2022

• Voorzitter bestuur Poëziepaleis 
• Voorzitter bestuur Muziek- Dans- en Theaterschool 
• Voorzitter RvT VERA en Simplon 
• Bestuurslid WabiSabi 
• Bestuurslid Jonge Harten 
• Bestuurslid OmaPost

 Wies van ’t Slot, DGA 365Werk 
Einde 1e termijn 1-12-2023

• Voorzitter Stichting Oud Walvisch 
• Bestuurslid NOO (Noordelijke Online Ondernemers)

 Eric van Eerdenburg, Directeur Lowlands bij MOJO Concerts B.V. 
Einde 1e termijn 1-6-2025

• Bestuurslid bij Stichting NDSM werf - Amsterdam



72 73

 J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
2

1 
J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
2

1

Toneel wortelt in de oneindige variaties op het verhaal van de mensheid, 
van ons. Het maakt alle verhalen betekenisvol en van waarde, creëert 
werelden en realiteiten. Maakt van iets niets, en van niets iets: van woord 
naar wereld.

Ik ben een theatermaker. En geloof niet in goede of slechte narratieven. 
Het is mijn werk om elk verhaal overtuigend neer te zetten zodat het 
publiek zich ertoe weet te verhouden. Ik probeer de toeschouwer aan te 
sporen tot het bevragen van hun innerlijke overtuigingen. Ruimte te laten 
ontstaan door twijfel. ‘Wat als we het allemaal mis hebben?’ Maar te vaak 
betrap ik mijzelf erop dat ik wél de kant kies van één enkele versie van de 
waarheid, mijn waarheid. Zonder al te veel twijfel. Alsof ik precies weet 
wat het ‘juiste’ is om te doen, te zeggen. Ondanks dat ik weet dat een 
verhaal dat verteld wordt vanuit een enkel perspectief, nooit compleet is.

Mijn persoonlijk verhaal is dat van een jongen die veel alleen was met 
een levendige fantasie, en die droomde over de grote wijde wereld. Een 
wereld van bohemiens, van slimme, mooie, witte mensen waar ik bij 
wilde horen. Als ik vanavond rondkijk, kan ik wel stellen dat die droom 
uitgekomen is. Ik ben de zoon van Marokkaanse immigranten die vochten 
om het hoofd boven water te houden. Mijn ouders werden onder valse 
voorwendselen de wereld van melk en honing in geslingerd: Israël. Wat in 
werkelijkheid niet meer was dan een onderontwikkelde woestijn met een 
kleurloze taal vol met tongbrekers. Mijn moeder wilde niet naar Israël, 
maar volgde mijn vader, die zijn familie volgde die op hun beurt een 
2000-jaar oude droom najoegen. De wens om begraven te worden in het 
heilig land.

Deze Joodse eeuwenoude droom was voor hen meer echt, dan hun 
welvarende realiteit in Marokko. Het Marokko waar hun voorouders 
meer dan 1000 jaar hadden geleefd. Dit is de ongekende kracht van een 
verhaal…
Ze hoopten op melk en honing, maar kregen een wereld vol racisme. Zo 
gingen zij over van een Joodse minderheid in een moslimwereld, naar 
een Marokkaanse minderheid in een Joodse staat. Van permanente gast 
in Marokko tot niet-welkome nieuwkomer in Israël. Van trotse mensen 
tot ongeletterde ongemanierde primitieven. Nauwelijks een trede hoger 
op de sociale ladder dan de inheemse Palestijnen. En door een bizarre 
kentering, ruilden zij – van de ene dag op de andere dag – hun angst 
van kwetsbare minderheid in, voor het onverschillige zelfvertrouwen 
van de luidruchtige onderdrukkende meerderheid. Voorbijgaand aan 
de grondrechten van hun Palestijnse buren, hun taalgenoten, sloten zij 
zich aan bij het heersende narratief van ‘doden of gedood worden’. Zij 
klampten zich vast aan hun verhaal van David, ondanks dat zij verworden 
waren tot Goliath.
Mijn beide ouders leven niet meer. Moge zij rusten in vrede. Begraven 
in het gedroomde, geliefd heilig land. Ik heb kunnen ontsnappen aan de 
uitslaande vlammen van de oorlog. Maar binnen in mij woedt nog altijd 
de brand van het conflicterende narratief. Ben ik Arabier? Ben ik Jood? 
Kun je beide zijn? Kan je eigen ik, in zichzelf bestaan uit zulke botsende 
verhalen? Bij mij wel.
Hier in mijn eigen nieuwe Holy-Land, Nederland, zoek ik naarstig naar 
gelijkgestemden: Andere kunstenaars, andere obsessieve lezers, andere 
Nederlandse Joden. Maar alleen wanneer ik andere Arabischsprekende 
zusters en broeders ontmoet, overvalt mij het gevoel van thuiskomen. 

BIJLAGE 1

EEN ODE AAN HET NARRATIEF VAN TWIJFEL

Staat van het Theater, uitgesproken op 2 september 2021, door Guy 
Weizman tijdens het Nederlands Theater Festival 2021.

Ik houd van theater.
Ik houd van theater, van dat specifieke moment vlak voor de voorstelling. 
Waarop het voelt alsof mijn leven op het punt staat te veranderen. 
Ik geïnspireerd zal raken, ontroerd en verbijsterd. Ik op het punt sta 
een beter persoon te worden voller, rijker, wijzer. En vanuit een ander 
gezichtspunt het grotere menselijke narratief zal ervaren.

Ik houd van dat moment in de zaal terwijl ik wacht op de aanvang van de 
voorstelling. Dat ik mij daar niet alleen voel.

Ik houd van theater omdat het vraagt om het onvoorspelbare en 
onverwachte. Zoals het feit dat ik nu niet ga beginnen over de schade die 
we het afgelopen jaar hebben opgelopen en de pijn die dat veroorzaakte. 
Die we allemaal hebben ondervonden het afgelopen anderhalve jaar, als 
sector, als mens, als makers.
Ik ga nu, hier, niet beginnen over de grote vernietiging van kapitaal; 
financieel, creatief en menselijk. We stonden erbij en keken ernaar, 
machteloos. Het is nu nog niet het moment om daar iets essentieels over 
te kunnen zeggen. Daar moet eerst tijd overheen…

Ik houd van theater, omdat ik het heerlijk vind om mijzelf te verliezen in 
verhalen. In alle verschillende soorten narratieven. Ik houd van die hele 
concrete over kinderlijke wraakzuchtige goden. En de meer conceptuele 
over gouden toiletpotten. Ik hou van horror en romantiek. Het dwalen in 
de verbeelding van een monochroom schilderij in een seculiere kerk met 
minimalistische muziek. Dat kan mij tot tranen roeren.

Ik houd van theater omdat het toneel werelden laat ontstaan uit een 
verhaal. Net zoals in het theater, stelt de Kabbala dat de wereld is 
geschapen als verhaal, gebouwd uit de letters van het alfabet in een 
oneindig aantal combinaties. God schiep licht door woorden. Hij zei ‘laat 
er licht zijn’, en er was licht.
Het bewustzijn van de mens is opgebouwd uit een verzameling van 
verhalen doorgegeven van generatie op generatie. Legendes, heilige 
boeken, epische gedichten, allegorieën.
Een enorme collectie parabels die ons leren wie we zijn en hoe te zijn, of 
niet te zijn. Zelfs onze identiteit, ons eigen ik, samengevat in onze naam, 
is een van de weinige constanten van ons fysieke bestaan: een lichaam 
dat zichzelf dagelijks vernieuwd.
Het woord dat onze naam is, is een code. Een aaneenschakeling van 
letters die ons bij elkaar houdt, ons voordraagt als ‘onszelf’ in de wereld 
van gisteren, vandaag en de toekomst in.

Ik houd van theater, omdat theater het levende bewijs is van de 
overvloed van mogelijkheden waarop een verhaal zich kan ontvouwen. 
Het laat zien dat een verhaal op zoveel verschillende manieren verteld 
kan worden. Vanuit zoveel verschillende standpunten en zienswijzen.
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welke vormen van kunst is er plaats in dit klimaat van propaganda en 
toegepaste dromen.

Ik weet wat het is om aan de goede kant van het morele hek te staan. Dat 
voelt geweldig. Alsof je het hoofdpersonage bent in een superheldenfilm. 
Alsof jij de wereld gaat redden. Alsof je ergens bij hoort. En ik weet 
hoe het voelt als je aan de verkeerde kant van het hek staat. De 
eenzaamheid, vernedering en niet gezien worden. Als een kind dat wordt 
buitengesloten door de klas. Als slachtoffer van machtsmisbruik. En het 
enige dat bepaalt wat de goede en slechte kant is van dat hek, is de wind 
van de ‘publieke opinie’ geworteld in het meest luidruchtige narratief. 
Maar winden hebben de neiging van richting te veranderen. En blazen je 
met hetzelfde gemak omver.
Het is een vermoeiend gesprek. Dat realiseer ik mij. Maar dat gesprek is 
het enige dat we hebben in een gepolariseerde tijd die ons dwingt een 
kant te kiezen.

Wij kunstenaars voelen ons gedwongen te reageren op urgente thema’s 
als klimaatcrisis, racisme, genderongelijkheid, vluchtelingencrisis, 
politieke onderdrukking, machtsmisbruik, om slechts enkelen te noemen. 
In onze artistieke pogingen hierop te antwoorden, bevinden we ons in 
een klimaat van ‘non dialogue ‘en ‘zero-mistake tolerance’. Een klimaat 
waarin niemand meer iets durft te zeggen. We zitten allemaal gevangen 
aan dezelfde kant van het hek, prekend voor eigen parochie. We zijn 
allemaal zowel verdachten als ook aanklagers.

Kunst is geen plek voor politieke correctheid. Laten we vrijuit spreken 
en omgaan met de antwoorden die we daarvoor terugkrijgen. Laten 
we blijven luisteren en blijven fouten maken. Voorzichtige kunst is 
nietszeggend en saai.
Daarom.

Mijn tweede voornemen voor het nieuwe seizoen: om niets of niemand af 
te wijzen of af te rekenen, te intimideren of te cancelen op basis van een 
zienswijze die anders is dan de mijne. Mijn antwoord is die van inleving 
en dialoog. En de overtuiging dat mijn verhaal nooit het enige echte of 
juiste verhaal kan zijn. Ik zal niet meedoen aan iedere vorm van boycot 
of afrekening. Want zoals ook Jean Baudrillard zei na 11 september: 
‘Violence invents nothing, initiates nothing. It simply carries things to the 
extreme. It puts the finishing touches to the existing orgy of power.’

Vindt u dat ik moralistisch klink?
Dan komt dat omdat ik nog niet heb opgegeven.

Narratieven maken onze wereld maar ze zijn, net als wij, de vertellers, 
gebaat bij verandering. Ze zijn weifelachtig en inconsequent. Theater 
is als kunstvorm het beste bewijs dat narratieven slechts tijdelijk zijn, 
fluïde en kneedbaar. Sterker nog: Theater is een oefening in leven. Het is 
een speelse manier om onze perceptie van een verhaal te vormen en te 
hervormen. Net als klei. Theater is een speelse oefening om niet vast te 
houden aan de waarheid.

Als laatste wil ik uw aandacht vragen voor een man die werd 
afgeschreven, afgewezen en gecanceld. In de meest letterlijke betekenis 
van het woord. Een man die er voor koos om zelf aan het roer te gaan 

2000 jaar van vreedzaam met elkaar leven moet haast wel invloed 
hebben gehad op ons gedeeld cultureel DNA.

Echter de stille onderhuidse spanning aan ieder begin van een dergelijke 
ontmoeting is haast ondraaglijk. Ben ik een pro-Palestijnse Israëli? Is 
zij een vrijdenkende Syrische? Kunnen we elkaar vertrouwen? Gunnen 
we elkaar het respect van een eerste onbevangen, niet oordelende 
ontmoeting? Als echte mensen? En niet als abstracte vijanden? Deze 
openingsdans is delicaat en gevaarlijk. En kan uitmonden in een warm 
onthaal of een koude afwijzing.
Maar genoeg over mijn verhaal. Laten we teruggaan naar het collectieve.

Alleen bestaat er zoiets als één gezamenlijk narratief? Tenzij we daarmee 
bedoelen de incoherente en onbetrouwbare kluwen van verhalen over 
onze strijd om macht en privilege, over onze inspanning om te heersen 
over onze planeet. Tenzij we doelen op de dadaïstische kakofonie die 
gezongen wordt door ieder mens ooit geleefd en gecomponeerd lijkt 
door een driejarige met ADHD. Deze hectische kakofonie zit zo vol met 
kleur, overdaad en schoonheid. Maar hoeveel ruimte geven wij deze 
kleurrijke kakofonie in onze theaters?

Hoe staat het met meerstemmigheid op onze podia? Wie laten we toe in 
onze clan? We stimuleren urban arts, maar doen we dat echt? Of alleen 
voor de vorm, schijn, om te zien dat we ‘het juiste’ doen? We nodigen 
niet-westerse gezelschappen uit voor onze festivals, maar alleen als ze 
voldoen aan onze criteria van ‘kwalitatief hoogwaardig theater’. Als de 
performers te luid schreeuwen of te enthousiast dansen, doen we het 
vriendelijk af als ‘te veel’, als ‘folklore’, en ‘niet verfijnd’.
Niets is veranderd. We vermaken nog altijd dezelfde 19de eeuwse 
burgerij met dezelfde verhalen die bestaande gezichtspunten bevestigen 
waarmee zij zich kunnen vereenzelvigen.

Dus.
Mijn eerste voornemen voor het nieuwe seizoen is: Niet blind overtuigd 
zijn van mijn eigen waarheid over theater. Ik trek mezelf in twijfel en zoek 
nieuwe vormen. Als artistiek leider ga ik actief op zoek naar andere, 
nieuwe nog niet gehoorde stemmen, ook als ik deze in beginsel niet altijd 
begrijp.
Ik wil dit podium ook graag gebruiken om de kunstenaars die de open 
brief ‘Wij zien jullie’ ondertekenden, te laten weten: Ik zie jullie ook. 
Oprecht. Beschouw dit als een uitnodiging voor een gesprek over 
hoe het NNT, en de NITE-beweging, onderdeel kunnen zijn van jullie 
artistieke zoektocht om tot een herdefinitie te komen van het Nederlands 
theaternarratief. Kom en praat met ons, met elkaar. Help ons met de 
wijze waarop we die verhalen kunnen brengen naar een breed publiek. 
De deur staat open. Laat het niet bij observeren, maar wordt onderdeel 
van de beweging.

Er is nog een punt dat ik wil maken. Dat van het gevaar dat besloten ligt 
in de afwezigheid van twijfel. Activisme dwingt ons een kant te kiezen, 
een specifiek verhaal. En dit standpunt te verdedigen. Daarbij zullen 
gaandeweg slachtoffers vallen. Maar dat is toch de prijs van revolutie?
Een andere, stillere, prijs is de angst en de verwarring die die revolutie 
zaait. In die revolutie is iedereen verdacht, is iedereen bang om een fout 
te maken. Maar wat voor samenleving bouwen we ondertussen? Voor 
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staan van zijn eigen verhaal. Die dit verhaal met een pen scherper dan 
enig zwaard heeft vastgelegd en zo de wereld waarin hij leefde vormgaf. 
Waardoor hij uiteindelijk die wereld kon overleven.

Het is het verhaal van de Mauritaanse Mohamedou Ould Slahi die door 
een absurde opeenvolging van gebeurtenissen gevangen werd genomen 
en 14 jaar lang werd gemarteld in Guantánamo Bay zonder berechting 
of zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld. Hij kwam eruit als 
een gebroken maar groter man. Met een oorverdovende boodschap 
over verzoening en vergeving. En zelfs met de vriendschap van zijn 
Amerikaanse bewaker.
Mohamedou en ik dansten de delicate dans. En het is met een 
ongelooflijke trots dat ik u kan zeggen dat hij mijn vriend is geworden, 
een bron van inspiratie en hoop. Mag ik u uitnodigen naar zijn verhaal te 
luisteren en ik hoop dat hij uw hart verzacht net zoals hij deed met het 
mijne….
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